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Na carreira política de Ciro Gomes tudo 
é diferente para o bem ou para o mal. Hoje, 
como pré-candidato presidencial no PDT, 
ele leva no currículo uma das histórias mais 
instigantes da sua geração. PÁGINA 3
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Ciro na encruzilhada 
BASTIDORESWeverton recebe apoio da FETAEMA

 na pré-candidatura para o governo

MADRE DEUS: Nova Capela de São Pedro será inaugurada amanhã
PAGINA 8

487kg de cocaína  
do Maranhão é 

apreendida no Ceará
Foram apreendidos 487 kg de cocaína, avaliada em R$ 250 milhões, em Fortaleza, no Ceará. A carga, 

que saiu da praia de Tutóia, no Maranhão, estava com destino a Roterdã, cidade da Holanda. 

R$ 250 milhões em drogas

OPORTUNIDADE
UEMASUL abre dois 
concursos públicos

Os dois concursos são coor-
denados pelo Centro de Ciên-
cias da Saúde (CCS), campus 

Imperatriz, sob a orientação da 
Coordenação de Acesso ao Ensi-
no Superior (CAES). PÁGINA  9

PÁGINA 9

Rayssa Leal é eleita 
skatista do ano

O prêmio coroa um ano fantásti-
co de Rayssa Leal. A jovem de 13 anos 
se tornou a brasileira mais jovem da 
história a subir ao pódio na Olimpía-

da. PÁGINA 10

FUT-7 : Taça 
Maranhão e Copa 

Kids definem 
campeões no fim 

de semana 
 PÁGINA 10

“Arte, cultura, 
harmonia e paz ”, 

diz Josias Sobrinho

O Festival de Música 
Timbira 80 anos – Prêmio 

Cristóvão Alô Brasil será dia 18, 
na Concha Acústica Reinaldo 

Faray, Lagoa da Jansen
PÁGINA 11

FESTIVAL DE 
MÚSICA DA 

TIMBIRA

E N T R E V I S T A

R$ 24.098.450.050,00
Deputados aprovam orçamento do governo do Maranhão para 2022. PÁGINA 2

A FETAEMA (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
do Estado do Maranhão) declarou apoio à pré-candidatura do senador Weverton 
(PDT) ao Governo do Estado. O apoio foi anunciado durante o Fórum Estadual 
dos Presidentes e Presidentas dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e reunião 
do Conselho Deliberativo, realizado nessa quarta-feira (15). PÁGINA 3
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Nova emenda constitucional busca garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 e
traz inovações feitas pelos senadores

AUXÍLIO BRASIL

Congresso promulga 
2ª parte dos precatórios

O
Con gres so Na ci o nal pro- 
mul gou, nes ta quin ta-fei ra 
(16/12), a Emen da Cons ti- 
tu ci o nal n° 114 de 2021, de- 

ri va da da Pro pos ta de Emen da à 
Cons ti tui ção (PEC) que al te ra as re- 
gras pa ra o pa ga men to de pre ca tó ri os 
— dí vi das do se tor pú bli co re co nhe ci- 
das pe la Jus ti ça. A emen da bus ca ga- 
ran tir o pa ga men to do Au xí lio Bra sil 
de R$ 400, em subs ti tui ção ao Bol sa 
Fa mí lia.

O no vo dis po si ti vo cons ti tu ci o nal 
traz as mu dan ças pro mo vi das pe lo 
Se na do no tex to da PEC dos Pre ca tó ri- 
os e que pos si bi li ta ram um acor do pa- 
ra a apro va ção da ma té ria na Ca sa. Es- 
sas al te ra ções fo ram apen sa das a uma 
ou tra Pro pos ta de Emen da à Cons ti- 
tui ção, que foi chan ce la da pe la Câ ma- 
ra na quar ta-fei ra (15/12).

Em uma das mu dan ças, o Au xí lio 
Bra sil pas sou a ter um ca rá ter per ma- 
nen te, e não mais uma vi gên cia ape- 
nas até de zem bro de 2022. O Se na do 
tam bém an te ci pou, de 2036 pa ra 
2026, o fim da au to ri za ção pa ra que o 
go ver no fe de ral não pa gue a to ta li da- 
de de pre ca tó ri os pre vis tos pa ra se- 
rem qui ta dos a ca da ano.

Em ou tra al te ra ção fei ta pe los se- 
na do res, foi de fi ni do que o es pa ço fis- 
cal aber to pe la PEC no pró xi mo ano, 
es ti ma do pe lo Mi nis té rio da Eco no- 
mia em R$ 106 bi lhões, de ve ser to tal- 
men te vin cu la do ao pa ga men to do 
Au xí lio Bra sil e das des pe sas da Se gu- 
ri da de So ci al — Saú de, Pre vi dên cia 
So ci al e As sis tên cia So ci al.

No úl ti mo dia 8, o Con gres so pro-

EM UMA DAS MUDANÇAS, O AUXÍLIO BRASIL PASSOU A TER UM CARÁTER PERMANENTE

mul gou as du as par tes da PEC dos 
Pre ca tó ri os que ti ve ram con sen so en- 
tre de pu ta dos e se na do res: a que al te- 
ra as re gras do te to de gas tos e a que 
au to ri za os mu ni cí pi os a par ce la rem, 
em até 240 me ses, dí vi das com a Pre- 
vi dên cia So ci al.

Con for me o Mi nis té rio da Ci da da- 
nia, a pro mul ga ção da no va emen da 

cons ti tu ci o nal, nes ta quin ta-fei ra, vai 
per mi tir que 2,5 mi lhões de fa mí li as 
que es tão na fi la pas sem a re ce ber o 
Au xí lio Bra sil em ja nei ro. A me ta ini ci- 
al era ze rar es sa es pe ra ain da nes te 
mês de de zem bro. Ao to do, o no vo 
pro gra ma so ci al bus ca aten der qua se 
20 mi lhões de fa mí li as.

DECISÃO DO TSE

Nomes de coletivos aparecerão nas urnas em 2022

RESOLUÇÃO  PREVÊ QUE, AO LADO DO NOME INDIVIDUAL DO CANDIDATO EFETIVAMENTE REGISTRADO, CONSTE O NOME DE COLETIVO

O ple ná rio do Tri bu nal Su pe ri or
Elei to ral (TSE) apro vou ho je (16) mais
qua tro re so lu ções que re gu la men tam
os pro ce di men tos pa ra as elei ções ge- 
rais de 2022. En tre as prin ci pais ino- 
va ções es tá a au to ri za ção ex pres sa pa- 
ra que o no me de can di da tu ras co le ti- 
vas cons tem na ur na.

A no vi da de foi in se ri da na re so lu- 
ção que tra ta do re gis tro de can di da- 
tu ras e pre vê que, ao la do do no me in- 
di vi du al do can di da to efe ti va men te
re gis tra do, cons te o no me de co le ti vo
ou gru po que re pre sen te sua can di da- 
tu ra, des de que cai ba nos 30 ca rac te- 
res per mi ti dos.

A pro pos ta foi apre sen ta da pe lo re- 
la tor da re so lu ção, mi nis tro Ed son Fa- 
chin, e apro va da por una ni mi da de.
Pa ra ele, a no va nor ma “con cre ti za di- 
re triz de de mo cra ti za ção da par ti ci- 
pa ção po lí ti ca, que não co li de com
ne nhu ma re gra le gal, uma vez que a
can di da tu ra con ti nua a ser in di vi du a- 
li za da”.

Com es se en ten di men to, o mi nis- 
tro re jei tou pro pos ta fei ta por uma
ad vo ga do, que su ge riu a proi bi ção ex- 
pres sa das can di da tu ras co le ti vas, por

não es ta rem pre vis tas na le gis la ção
elei to ral.

Na ses são ple ná ria que apro vou a
nor ma, o mi nis tro Car los Hor ba ch
elo gi ou a so lu ção en con tra da pe lo re- 
la tor, se gun do a qual o no me de co le- 
ti vos de vem cons tar ao la do da de no- 
mi na ção do can di da to in di vi du al, evi- 
tan do as sim a ado ção ape nas de no- 
men cla tu ras ge né ri cas na ur na.

Hor ba ch men ci o nou le van ta men to
so bre o re gis tro, em elei ções pas sa das,
de cha pas com no mes ge né ri cos co- 
mo “Co le ti vo Nós, Co le ti vo En can to,
Co le ti vo In clu são”, o que re sul tou na
aber tu ra de di ver sas con tes ta ções na
Jus ti ça Elei to ral. “No mes des sa na tu- 
re za não es tão con tem pla dos” na no- 
va re so lu ção, fri sou o mi nis tro.

O TSE tam bém apro vou nes ta
quin ta-fei ra (16) as re so lu ções que
tra tam das pes qui sas elei to rais, da to- 
ta li za ção dos vo tos e pro cla ma ção dos
re sul ta dos e do ca len dá rio elei to ral.

Em to dos os ca sos, foi in cor po ra do
ao tex to da nor ma o no vo ins ti tu to das
fe de ra ções par ti dá ri as, cri a do pe lo
Con gres so na re for ma elei to ral des te
ano. A in clu são pre vê sem pre que as

fe de ra ções pos su em as mes mas obri- 
ga ções dos par ti dos.

Por exem plo, pa ra par ti ci par das
elei ções, a fe de ra ção par ti dá ria pre ci-
sa re gis trar um es ta tu to jun to ao TSE
até seis me ses an tes das elei ções,
mes mo pra zo exi gi do aos par ti dos in- 
di vi du al men te. No ca so das dis pu tas
pa ra car gos ma jo ri tá ri os (pre si den te e
go ver na dor), as fe de ra ções po dem
cri ar co li ga ções pa ra de fen der es se ou
aque le can di da to, as sim co mo fa zem
os par ti dos. Pa ra is so de vem de sig nar
um re pre sen tan te que fa ça as ve zes de
pre si den te da fe de ra ção jun to à co li- 
ga ção. Ou se ja, pa ra to dos os efei tos, a
fe de ra ção es tá sub me ti da às mes mas
re gras de um par ti do in di vi du al, co-
mo se fos se uma si gla úni ca. Is so
ocor re, por exem plo, no cál cu lo do
quo ci en te par ti dá rio, que nas elei ções
pro por ci o nais de fi ne quan tos as sen- 
tos na Câ ma ra te rá di rei to ca da par ti- 
do ou fe de ra ção.

As sim co mo nas elei ções mu ni ci- 
pais de 2020, nas elei ções ge rais do
ano que vem não se rá per mi ti do fa zer
co li ga ções pa ra a dis pu ta de car gos no
Le gis la ti vo.

Ci ro agra de ce apoio

APOIO A CIRO GOMES

Cabo Daciolo desiste de
candidatura em 2022

O EX-DEPUTADO DECLAROU APOIO A CIRO GOMES (PDT)

O ex-de pu ta do fe de ral Ca bo Da ci o lo (Bra sil 35-RJ)
anun ci ou nes ta quin ta-fei ra (16/12) que de sis tiu da pré-
can di da tu ra à Pre si dên cia da Re pú bli ca em 2022 e de- 
cla rou apoio a Ci ro Go mes (PDT). O anún cio foi fei to em
pu bli ca ção de uma con ta de apoi a do res de Ci ro no Twit- 
ter.

“De pois da per se gui ção po lí ti ca con tra Ci ro, Ca bo
Da ci o lo anun cia que não é mais can di da to à pre si dên cia
e de cla ra apoio a Ci ro Go mes!”, diz a pu bli ca ção.

No ví deo, Da ci o lo fa la, emo ci o na do, que en con trou o
ex-mi nis tro e que re ce beu um “pe di do do es pí ri to san- 
to” pa ra apoi ar o pe de tis ta: “Ir mão zão, no dia da elei ção
de 2022 na con ta gem dos vo tos, se ti ver um vo to lá, po de
ter cer te za que es se vo to foi do Ca bo Da ci o lo”, diz o ex-
bom bei ro mi li tar.

Da ci o lo diz que aten deu a um cha ma do di vi no: “Eu
não sei por quê eu es tou fa zen do is so. Eu sei que o cri a- 
dor es tá man dan do eu fa lar is so pra vo cê”.

O po lí ti co fi li ou-se ao par ti do Bra sil 35 em 29 de ou tu- 
bro e ha via lan ça do sua can di da tu ra à Pre si dên cia no
mes mo dia.

No Twit ter, Ci ro Go mes agra de ceu ao Ca bo Da ci o lo
pe las “pa la vras ca ri nho sas e o abra ço fra ter no de on- 
tem”. Os dois se en con tra ram na ca sa do pe de tis ta, no
Ce a rá, e Da ci o lo des cre veu que Ci ro Go mes es ta va
“mui to aba la do” com a ope ra ção da PF (Po lí cia Fe de ral).

Ci ro e seu ir mão, o se na dor Cid Go mes, fo ram al vo de
uma ação de bus ca e apre en são da PF re a li za da na quar- 
ta-fei ra (15). A apu ra ção in ves ti ga cri mes na cons tru ção
da Are na Cas te lão, es tá dio no Ce a rá que re ce beu jo gos
da Co pa do Mun do.

COM BOLSONARO

Diretor-geral da PF anuncia
plano de saúde à categoria

 A VERBA DEVE SAIR DA MP ASSINADA POR BOLSONARO

Du ran te ce rimô nia de en cer ra men to do Cur so de
For ma ção Pro fis si o nal de Agen te de Po lí cia Fe de ral nes- 
ta quin ta-fei ra (16/12), que con tou com a pre sen ça do
pre si den te Jair Bol so na ro e do mi nis tro da Jus ti ça, An- 
der son To res, o di re tor-ge ral da PF, Pau lo Gus ta vo Maiu- 
ri no, anun ci ou a cri a ção de um pla no de saú de pa ra a
ca te go ria. No en tan to, não te ceu mai o res de ta lhes so bre
a me di da, afir man do que a ver ba de ve rá sair da Me di da
Pro vi só ria as si na da pe lo che fe do Exe cu ti vo, que edi ta a
lei do Fun do pa ra Apa re lha men to e Ope ra ci o na li za ção
das ati vi da des-fim da Po lí cia Fe de ral (Fu na pol).

Ao dis cur sar, a exem plo do que tem fei to o pre si den te,
Maiu ri no dis se aos pre sen tes na for ma tu ra que re ti ras- 
sem a más ca ra. “Ini ci al men te, gos ta ria de per mi tir que
aque les que se sin tam con for tá veis pos sam re ti rar a
más ca ra”, dis se, sen do ova ci o na do em se gui da.

Maiu ri no co men tou so bre o con cur so pú bli co da PF.
“Nos sos di re to res, jun ta men te com o MJ e con tan do
com o apoio da Pre si dên cia da Re pú bli ca, tem con du zi- 
do com su ces so um gran de con cur so pú bli co, o se gun- 
do mai or da his tó ria da PF. Es sa se le ção, ain da em an da- 
men to, per mi ti rá que, já em 2022, au men te mos o efe ti- 
vo da PF em 20% quan do com pa ra dos aos nú me ros de
2019”.

Ele apro vei tou tam bém pa ra te cer afa gos a Bol so na ro
re la tan do que ou tros “pre si den tes da Re pú bli ca pro me- 
te ram coi sas pa ra nós e nun ca cum pri ram”.”Ho je, se- 
nho res, após um in ten so tra ba lho da nos sa ges tão, te- 
mos o apoio ir res tri to do nos so mi nis tro da Jus ti ça e do
se nhor pre si den te da Re pú bli ca, que ho je as si na a me di- 
da pro vi só ria que edi ta a lei do Fu na pol, vi a bi li zan do as- 
sim, a cri a ção do al me ja do pla no de saú de da po lí cia fe- 
de ral. É um an seio de dé ca das do nos so cor po fun ci o nal
e que be ne fi ci a rá os nos sos ser vi do res, po li ci ais e ad mi- 
nis tra ti vos, além de seus de pen den tes”, dis se.

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Na mensagem de encaminhamento da LOA à Assembleia, o governador esclarece que
atual conjuntura econômica brasileira continua marcada por crise político-institucional

Me mó ria  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aprovado orçamento do
governo para 2022

Con teú do

N
a ses são ple ná ria des ta 
quin ta-fei ra (16), a As sem- 
bleia Le gis la ti va apro vou, 
com emen das, o Pro je to de 

Lei 494/2021 (LOA), de au to ria do Po- 
der Exe cu ti vo, que pre vê o Or ça men to 
do Es ta do do Ma ra nhão pa ra o exer cí- 
cio fi nan cei ro de 2022. A re cei ta es ti- 
ma da e a des pe sa fi xa da são da or dem 
de R$ 24.098.450.050,00. A pro po si ção 
foi en ca mi nha da à san ção go ver na- 
men tal.

Após a apro va ção da LOA, o pre si- 
den te da As sem bleia, de pu ta do Othe- 
li no Ne to (PC doB), elo gi ou a atu a ção 
do de pu ta do Ro ber to Cos ta (MDB) no 
pro ces so de dis cus são da ma té ria jun- 
to aos seus pa res e de mais in te res sa- 
dos. “Cum pri men to-o pe lo bri lhan tis- 
mo e a for ma trans pa ren te e de mo- 
crá ti ca com que con du ziu a Co mis são 
de Or ça men to, du ran te to do o ano, 
em par ti cu lar a vo ta ção do pro je to de 
lei que, ago ra, a par tir da san ção do 
go ver na dor, se rá a Lei Or ça men tá ria 
de 2022”, dis se Othe li no.

A pe ça or ça men tá ria com pre en de a 
pro gra ma ção dos or ça men tos fis cal, 
da se gu ri da de so ci al e de in ves ti men- 
tos das em pre sas nas quais o Ma ra- 
nhão de tém mai o ria do ca pi tal so ci al, 
abran gen do as ações de to dos os ór- 
gãos e en ti da des dos três Po de res, do 
Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria 
Pú bli ca. Com pa ra do com 2021, o or- 
ça men to do Go ver no do Es ta do pre vê 
cer ca de 2,5 bi lhões a mais. O or ça- 
men to fis cal é de cer ca de R$ 15,9 bi- 
lhões, o da se gu ri da de so ci al de R$ 7,9 
bi lhões e o de in ves ti men tos das em-

Jus ti fi ca ti va Par ti ci pa ção

COMPARADO COM 2021 ORÇAMENTO DO GOVERNO PREVÊ CERCA DE 2,5 BILHÕES A MAIS 

pre sas es ta tais de R$ 140 mi lhões.
Hou ve in cre men to da or dem de R$ 

568 mi lhões pa ra a área da edu ca ção; 
de R$ 140 mi lhões pa ra a se gu ran ça 
pú bli ca  e, na saú de, va ri a ção de R$ 
362,1 mi lhões. O mai or gas to é com 
pes so al e en car gos so ci ais, que re pre- 
sen tam 51,8% do mon tan te or ça men- 
tá rio, to ta li zan do R$ 12,5 bi lhões.

Na men sa gem de en ca mi nha men- 
to da LOA à As sem bleia, o go ver na dor 
Flá vio Di no (PSB) es cla re ce que a atu- 
al con jun tu ra econô mi ca bra si lei ra 
con ti nua mar ca da por uma gra ve cri- 
se po lí ti co-ins ti tu ci o nal. “Os anos de 
2020 e 2021 es tão sen do re gis tra dos 
na his tó ria mun di al co mo um pe río do 
de acen tu a da cri se de saú de pú bli ca 
em ra zão da Co vid-19, que de sen ca- 
de ou uma sé rie de ou tras pro ble má ti- 
cas econô mi cas e so ci ais, exi gin do 
aten ção do po der pú bli co pa ra mi ti- 
gar seus efei tos”, afir ma o go ver na dor.

Se gun do ele, a ela bo ra ção da pro- 
pos ta or ça men tá ria pa ra o ano de 
2022 con si de rou, tam bém, as pri o ri- 
da des de fi ni das pe la po pu la ção ad- 

vin das da vo ta ção di gi tal. “Es te pro- 
ces so, além de tor nar o or ça men to 
mais par ti ci pa ti vo e de mo crá ti co, 
pos si bi li tou aos ci da dãos de to das as 
re giões do nos so Es ta do par ti ci par 
ele ger su as pri o ri da des e in flu en ci ar 
di re ta men te no pro ces so de alo ca ção 
dos re cur sos pú bli cos na pe ça or ça-
men tá ria”, ex pli ca Flá vio Di no.

O de pu ta do Ro ber to Cos ta (MDB) 
dis se que a pe ça or ça men tá ria foi ela- 
bo ra da a “qua tro mãos” e que aten de 
a to das as áre as do go ver no e dos de-
mais Po de res. “De ba te mos com os se- 
to res que ti nham in te res se den tro do 
or ça men to e con se gui mos ela bo rar 
uma pe ça or ça men tá ria que mais se 
apro xi ma da re a li da de fi nan cei ra es- 
ta du al. Não é o or ça men to dos nos sos 
so nhos, mas é o pos sí vel pa ra as con- 
di ções que, no mo men to, en fren ta- 
mos. Am pli a mos os in ves ti men tos na 
edu ca ção, as se gu ra mos os re cur sos 
da área de in fra es tru tu ra e das emen-
das par la men ta res, que ga ran tem in- 
ves ti men tos nos mu ni cí pi os”, res sal- 
tou Cos ta.

ELEIÇÕES 2022

Weverton recebe apoio da FETAEMA na pré-candidatura

APOIO FOI ANUNCIADO  NO FÓRUM ESTADUAL DOS PRESIDENTES E PRESIDENTAS DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES RURAIS 

A FE TA E MA (Fe de ra ção dos Tra ba- 
lha do res Ru rais Agri cul to res e Agri- 
cul to ras do Es ta do do Ma ra nhão) de- 
cla rou apoio à pré-can di da tu ra do se- 
na dor We ver ton (PDT) ao Go ver no do
Es ta do. O apoio foi anun ci a do du ran- 
te o Fó rum Es ta du al dos Pre si den tes e
Pre si den tas dos Sin di ca tos de Tra ba- 
lha do res Ru rais e reu nião do Con se- 
lho De li be ra ti vo, re a li za do nes sa
quar ta-fei ra (15).

A de ci são, se gun do a pre si den ta da
FE TA E MA Ân ge la Sil va, não é da di re- 
ção da en ti da de e sim de to do o con- 
jun to da fe de ra ção, de to dos os sin di- 
ca tos que a com põem. Ân ge la tam- 
bém fa lou que o se na dor We ver ton
reú ne as con di ções pa ra a cons tru ção
de um Ma ra nhão que va lo ri ze a agri- 
cul tu ra fa mi li ar, as lu tas dos tra ba lha- 
do res ru rais, os bi o mas e que cons trua
uma po lí ti ca em con jun to com os tra- 
ba lha do res. “Acre di ta mos no po ten ci- 
al do se na dor We ver ton pa ra se guir fa- 
zen do as mu dan ças ne ces sá ri as no
nos so es ta do. Que re mos res pei to às
nos sas de man das. Que re mos saú de e
se gu ran ça ali men tar. Que re mos ser
ou vi dos. Es te é um pri mei ro mo men- 
to. Mui to ain da ire mos fa zer pois a FE- 
TA E MA es tá em con jun to nes ta jor na- 
da”, dis se Ân ge la Sil va.

Pre sen te no Fó rum, o pre si den te da
CON TAG (Con fe de ra ção Na ci o nal dos
Tra ba lha do res Ru rais Agri cul to res e

Agri cul to ras Fa mi li a res), Aris ti des Ve- 
ras dos San tos, des ta cou o apoio de
We ver ton nas de man das re la ci o na das
aos tra ba lha do res ru rais. “We ver ton é
um com pa nhei ro sem pre pre sen te e
acre di ta mos no seu com pro me ti men- 
to com a pau ta dos tra ba lha do res e
tra ba lha do ras ru rais e agri cul to res e
agri cul to ras fa mi li a res. Es ta é uma de- 
ci são de mo crá ti ca e fa re mos a di fe- 
ren ça nes te pro ces so”, dis se Aris ti des
Ve ras.

O se na dor We ver ton agra de ceu e
fa lou da hon ra em re ce ber o apoio da
en ti da de. We ver ton des ta cou na sua
fa la a sua his tó ria com a FE TA E MA e
afir mou não ser can di da to de um gru- 
po ou de uma for ça po lí ti ca. Ele dis se
ser can di da to do po vo. De to da a po- 
pu la ção do Ma ra nhão. “Re ce bo es te
apoio com mui ta fe li ci da de. A FE TA E- 
MA es tá pre sen te ho je atra vés dos
seus sin di ca tos nos qua se 217 ma ra- 
nhen ses. É uma Fe de ra ção que tem
uma or ga ni za ção a ní vel na ci o nal
atra vés da CON TAG. As gran des lu tas
do tra ba lha dor, do ho mem do cam po
pas sou, e pas sa, pe la ar ti cu la ção dos
Sin di ca tos, e vo cê re ce ber es te apoio
ofi ci al me dá a cer te za de que nós
cons truí mos a nos sa lu ta até aqui e es- 
ta mos no ca mi nho cer to. Eu só te nho
que agra de cer a to dos os sin di ca tos,
to dos os pre si den tes e aci ma de tu do,
a to dos os tra ba lha do res e tra ba lha- 

do ras que sa bem que eu nun ca fal tei e
es tou sem pre à dis po si ção do mo vi- 
men to”, dis se We ver ton.

 Em ato po lí ti co re a li za do no m~es
de agos to,  o se na dor We ver ton Ro cha
(PDT) lan çou ofi ci al men te na ci da de
de Im pe ra triz, a sua pré-can di da tu ra
ao Go ver no do Es ta do pa ra o plei to de
2022. Ele foi o pri mei ro pré-can di da to
ao Exe cu ti vo a reu nir ali a dos, li de ran- 
ças po lí ti cas de vá ri as re giões do es ta-
do, pre si den tes de par ti dos e apoi a do-
res, pa ra um ato ofi ci al de pré-cam pa- 
nha no es ta do. Du ran te o ato, We ver- 
ton con se guiu reu nir ad ver sá ri os his- 
tó ri cos da ci da de de Im pe ra triz e lí de-
res de di fe ren tes alas po lí ti cas da que-
le mu ni cí pio, co mo o pre fei to As sis
Ra mos; os de pu ta dos Mar co Au ré lio e
Ril do Ama ral, além do ex-pre fei to Il-
don Mar ques e de Ro si Vi cen ti ni. Ele
tam bém con tou com o apoio, no ato,
do pre si den te da As sem bleia Le gis la- 
ti va do Ma ra nhão, de pu ta do es ta du al
Othe li no Ne to (PC doB) e do pre si den- 
te da Câ ma ra Mu ni ci pal de São Luís,
ve re a dor Os mar Fi lho (PDT), além da
se na do ra Eli zi a ne Ga ma (Ci da da nia),
de pu ta dos fe de rais e es ta du ais, e pre- 
fei tos e ve re a do res de vá ri os mu ni cí- 
pi os. 
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Po si ção sob me di da (1)

Po si ção sob me di da (2)

Po si ção sob me di da (3)

“En quan to tá lá um cocô pe tri fi ca do de ín -
dio, pa ra a obra, pô!”

Do pre si den te Jair Bol so na ro, ao con fir mar que de mi tiu
ser vi do res do Iphan, por in ter di tar obra da Ha van, do
bol so na ris ta Lu ci a no Hang. Ele re cla mou a Bol so na ro,
do em bar go.

Ci ro na en cru zi lha da
Na car rei ra po lí ti ca de Ci ro Go mes tu do é di fe ren te

pa ra o bem ou pa ra o mal. Ho je, co mo pré-can di da to
pre si den ci al no PDT, ele le va no cur rí cu lo uma das his- 
tó ri as mais ins ti gan tes da sua ge ra ção. Foi de pu ta do es- 
ta du al, de pu ta do fe de ral, go ver na dor do Ce a rá, pre fei to
de For ta le za, mi nis tro da Fa zen da, mi nis tro do De sen- 
vol vi men to Re gi o nal, res pon sá vel pe la reim plan ta ção e
re for mu la ção da Su de ne e da Su dam e do pro je to de
trans po si ção do Rio São Fran cis co, no go ver no Lu la. Is so
fo ram as coi sas do bem que ele con du ziu. O que sur pre- 
en deu o mun do po lí ti co foi a ope ra ção da Po lí cia Fe de- 
ral em sua ca sa e na dos ir mãos Cid e Lu cio, na úl ti ma 4ª
fei ra, pa ra in ves ti gar sus pei ta de cor rup ção.

É es pan to sa uma ope ra ção da PF so bre su pos to re ce- 
bi men to de pro pi na da Cons tru to ra Gal vão En ge nha ria,
na re cons tru ção, em for ta le za, do Es tá dio Cas te lão, pa ra
a Co pa de 2014.  A obra foi re a li za da en tre 2010 e 2013 e
só ago ra a Jus ti ça Fe de ral man da a PF fa zer ba ti da con tra
os ir mãos Go mes. Já se pas sa ram oi to anos, o que tor na
o ato in ves ti ga ti vo pas si vo de es tra nhe za, pa ra não di zer
sus pei ção. Foi anor mal tan to a ba ti da po li ci al quan to a
res pos ta de Cid, no mo men to em que ele ten ta en ga tar
uma mar cha de for ça em sua pré-can di da tu ra, ou de sis- 
tir de con cor rer pe la 4º vez ao Pla nal to. Por tan to, ra zão
não lhe de fal ta pa ra acu sar o pre si den te Jair Bol so na ro
de es tar por trás da ope ra ção.

Ci ro Go mes tem uma ba se de co nhe ci men to da re a li- 
da de bra si lei ra, ra ra no meio em que atua. Mas tam bém
é um po lí ti co de dis cur so es tram be lha do. Gos ta de
apon tar o de do em ris te e, quan do quer, usa uma ver- 
bor ra gia cáus ti ca de mais pa ra o ta ma nho de sua pro je- 
ção na ci o nal. Con tra o PT, por exem plo, ele não dei xa
por me nos, em bo ra não te nha res pos ta à al tu ra de par te
do ex-pre si den te Lu la, que o tor nou mi nis tro. Mas na da
do que tem di to Ci ro, de Bol so na ro, jus ti fi ca a ope ra ção
da PF, nu ma in ves ti ga ção com oi to anos de atra so, re al- 
men te uma es qui si ti ce fo ra do pa drão de com ba te à cor- 
rup ção. Ci ro me re ceu até pa la vra de so li da ri e da de de
Lu la.

Nas re des so ci ais, Ci ro Go mes con tra-ata cou: “É o
bra ço do es ta do po li ci a les co de Bol so na ro, que tra ta
opo si to res co mo ini mi gos a se rem des truí dos fi si ca- 
men te”. A tal ação, se gun do ele, “tão tar dia e des pro po- 
si ta da tem o ob je ti vo cla ro de ten tar in ti mi dá-lo”. Quer
di zer, não dis se o que o dis tin to pú bli co es pe ra de um
pré-can di da to pre si den ci al so bre de nún cia de pro pi na.
Afi nal, ele é usei ro e ve zei ro de apon tar o de do in di ca dor
em ris te, quan do mar te la ad ver sá ri os em su as fa las.
Ago ra, au men tou a pres são con tra o ce a ren se de So bral,
pa ra ele de sis tir do pro je to da 4ª dis pu ta pre si den ci al,
cu ja po si ção nas pes qui sas elei to rais já fi ca trás do ex-
juiz Sér gio Mo ro (Po de mos), que en trou o pá reo bem
mais re cen te.

———————————————————————

A ex-go ver na do ra Ro se a na Sarney, de pois de reu nião
de fim de ano no MDB, dis se que ca be rá o par ti do de ci- 
dir qual man da to dis pu ta rá em 2022. Ela vem li de ran do
as pes qui sas pa ra o Pa lá cio dos Leões, mas es tá mais
ani ma da por uma ca dei ra na Câ ma ra Fe de ral.

Ao trans fe rir a res pon sa bi li da de pa ra o MDB de ci dir
seu fu tu ro po lí ti co, na ver da de, Ro se a na quer ape nas
ga nhar tem po. Sa be o quan to a elei ção de go ver na dor
se rá com pli ca da. Por tan to, não de se ja en cer rar sua car- 
rei ra po lí ti ca com uma even tu al der ro ta.

De pois de qua tro man da tos co mo go ver na do ra, Ro- 
se a na Sarney sa be que nin guém che gou ao Pa lá cio dos
Leões sem a for ça da má qui na go ver na men tal. Jack son
La go a der ro tou, com o aval de Jo sé Rei nal do. Flá vio Di- 
no, em 2014, foi ex ce ção – pa ra en cer rar o lon go ci clo
sar neís ta.

———————————————————————

———————————————————————
O ju ris ta Mar co Au ré lio de Car va lho, or ga ni za- 

dor do jan tar (do min go) com Lu la e Ge ral do
Alck min, e con vi dou Ci ro Go mes: “Mui to bem-
vin do, mas te rá que fa zer au to crí ti ca”. Além do

PT, de ve rão com pa re cer di ri gen tes do PSD, PSB, PC doB;
MDB e Re de.

O de pu ta do fe de ral Pe dro Lu cas de ba teu com o
co le ga de Câ ma ra, An dré Fu fu ca, re la tor do
Pro je to de Lei do no vo Re fis, so bre a im por tân- 
cia pa ra as em pre sas se re gu la ri za rem pe ran te

a Re cei ta. O pra zo de ade são é até 31 des te mês.
Sem dú vi da, a apro va ção pe la As sem bleia Le- 

gis la ti va do Ma ra nhão, do Es ta tu to dos Po vos
In dí ge nas, que cria o Sis te ma Es ta du al de Pro- 
te ção a eles, é um avan ço sig ni fi ca ti vo e iné di to

no Bra sil. Ocor re no mo men to em que os ín di os
so frem ata ques e to dos os la dos.

———————————————————————

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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RO DRI GO DES TER RO
Ad vo ga do e Pro fes sor (rdes ter -
ro@gmail.com)

EU GES LI MA
His to ri a dor e pre si den te do IHGM 

Quando a Arte e o Direito se encontram

Ho je, o cen te ná rio cur so de di rei to
da UF MA tem no me de mu lher: Pro- 
fes so ra Dou to ra Cláu dia Ma ria da
Cos ta Gon çal ves. Per mi to-me, ho je,
nes se es pa ço que me foi da do, fa lar
um pou co de um mo men to tão be lo,
úni co e im por tan te pa ra a edu ca ção
bra si lei ra que ocor reu em 16 de de- 
zem bro de 2021: a ti tu la ção da Pro fes- 
so ra Dou to ra Cláu dia Gon çal ves.

Fa lo, de acor do com a per mis são
que me foi da da e o cos tu me de mo- 
men tos tão im por tan tes co mo o de
ho je; fa lo pa ra ten tar cum prir a di fí cil
mis são de tra du zir em pa la vras o sim- 
bo lis mo, a im por tân cia e a emo ção do
mo men to pre sen te; fa lo, não em meu
no me, mas em no me de um enor me
gru po de pes so as com pos to por alu- 
nos, ori en tan dos, ex-alu nos, ex-ori- 
en tan dos, pro fes so res, pes qui sa do- 
res, co le gas… ami gos e ami gas que
ren dem bre ve ho me na gem a uma tra- 
je tó ria pro fis si o nal e de vi da tão be la e
pro fí cua aqui apre sen ta da pe la mi nha
ori en ta do ra de Dou to ra do a Pro fes so- 
ra Dou to ra Cláu dia Gon çal ves. Meu
ob je ti vo ho je, por tan to, é fa lar…

Fa lo pa ra agra de cer… De iní cio, à
Pro fes so ra Cláu dia por per mi tir com- 
par ti lhar da emo ção des se e de tan tos
ou tros mo men tos ao lon go dos úl ti- 
mos anos em que de sen vol ve mos
pes qui sas; mas tam bém pe la opor tu- 
ni da de de po der pres tar es sa ho me- 
na gem. O pri vi lé gio de po der sau dar a
pro fes so ra me to ma de for te emo ção,
pois é um mo men to de mui ta res pon- 
sa bi li da de, mas de enor me ale gria.

Fa lo do mo men to… Mais do que o
avan çar pa ra o úl ti mo ní vel do ma gis- 
té rio, o mo men to vi vi do nes te dia
sim bo li za a co ro a ção de uma car rei ra
bri lhan te e de mui ta con tri bui ção à

do cên cia e à aca de mia bra si lei ra co- 
mo um to do. Não me ca be, aqui, re to- 
mar da dos e in for ma ções aca dê mi cas
am pla men te de mons tra dos ao lon go
da apre sen ta ção do be lís si mo me mo- 
ri al, con tu do pre ci so re to mar “A Fo lha
Do bra da” de Gof fre do Tel les Ju ni or,
tão ci ta do pe la nos sa Pro fes so ra, pa ra
di zer que sua “al ma foi ge ne ti ca men te
cons truí da pa ra ser a al ma de um(a)
pro fes sor(a)”. E quão fe liz so mos nós
por um dia sua al ma ter si do mol da da
pa ra tan to; quão gra ti fi can te é po der
par ti lhar de ca da mo men to vi ven ci a- 
do em sa la de au la, nas ori en ta ções,
no Gru po de Pes qui sa de Di rei tos Hu- 
ma nos e Bi o di ver si da de ou mes mo no
dia a dia. O que se ria des se cor po de
alu nos que ho je tri lha seu pró prio ca- 
mi nho, ou mes mo que co me çam a
pen sar em tri lhar uma es tra da se me- 
lhan te sem a sua sem pre tão le ve e se- 
re na con tri bui ção de vi da? Cer ta men- 
te, o ca mi nho se ria mui to mais tor tu- 
o so.

Fa lo da pes soa… Nes sa pe que na e
sin ge la ho me na gem que ho je es cre vo
é pre ci so re gis trar uma ca rac te rís ti ca
mar can te da Pro fes so ra Dou to ra, mas
tam bém do ser hu ma no Cláu dia Gon- 
çal ves: ela sem pre vai além da qui lo
que se ima gi na. En quan to alu nos, tes- 
te mu nha mos a sua ca pa ci da de de nos
in cen ti var a ir além em nos sas pes qui- 
sas, o que con diz mui to com sua for- 
ma ção aca dê mi ca em Di rei to, His tó- 
ria, em Ci ên ci as Bi o ló gi cas, sua sen si- 
bi li da de pa ra as ar tes e a ca pa ci da de
de, ao mes mo tem po, ar ti cu lar to dos
es ses cam pos de co nhe ci men to pa ra
pro vo car uma re fle xão so bre o tem po
pre sen te; co mo se res hu ma nos, sen ti- 
mos ca da pa la vra se con ver ter em po- 
tên cia atra vés de re fle xões que dão
um no vo sen ti do e for ma co mo per ce- 
be mos o mun do.
Por tu do is so, não à toa, fa lo de um fei- 

to… Ho je ela se tor na a pri mei ra mu- 
lher a ser Pro fes so ra Ti tu lar do De par- 
ta men to de Di rei to da Uni ver si da de
Fe de ral do Ma ra nhão e a quar ta do
Cen tro de Ci ên ci as So ci ais. As si na lar
es sas ques tões de man da, ain da, men- 
ci o nar tan tas ou tras mu lhe res que já
tri lha ram o ca mi nho da do cên cia e ti- 
ve ram con tri bui ção fun da men tal pa- 
ra a UF MA e pa ra a for ma ção e car rei- 
ra da Pro fes so ra Dou to ra Cláu dia.
Per mi to-me ci tar al gu mas: Pro fes so ra
He le na Cal das, in me mo ri am, que foi
uma das pri mei ras pro fes so ras da
nos sa ho me na ge a da; Pro fes so ra Ma-
ria Bo géa, in me mo ri am; Pro fes so ra
Il zé Cor dei ro, in me mo ri am; Pro fes-
so ra Ni ze Ser rão; Pro fes so ra Nil de
San des; Pro fes so ra Ma ria Te re za Ser ra
Cos ta Oli vei ra; Pro fes so ra Ma ria Eu- 
ge nia Agui ar.

Che go, des te mo do, ao fim des te
bre ve, po rém sin ce ro e afe tu o so lau-
rel, e, por ób vio, não po de ria fa zê-lo
de ma nei ra di fe ren te, se não fa lan do
de po e sia. Se a mis são de um pro fes-
sor é mos trar o ca mi nho das pe dras,
pa ra fra se an do Ce cí lia Mei rel les, a
Pro fes so ra Cláu dia o faz nos per mi- 
tin do ima gi nar os par dais e os jas mi- 
nei ros e aqui fi na li zo ci tan do Ce cí lia:
Às ve zes abro a ja ne la e en con tro o
jas mi nei ro em flor/ Ou tras ve zes en- 
con tro nu vens es pes sas/ Avis to cri an- 
ças que vão pa ra a es co la / Par dais que
pu lam pe lo mu ro/ Ga tos que abrem e
fe cham os olhos, so nhan do com par- 
dais / Bor bo le tas bran cas, du as a du- 
as, co mo re fle ti das no es pe lho do ar. /
Ma rim bon dos que sem pre me pa re- 
cem per so na gens de Lo pe de Ve ga. /
Às ve zes, um ga lo can ta. / Às ve zes,
um avião pas sa. / Tu do es tá cer to, no
seu lu gar, cum prin do o seu des ti no. E
eu me sin to com ple ta men te fe liz”.

Ho je, to dos nós nos sen ti men tos
com ple ta men te fe li zes. Pa ra béns,Pro-
fes so ra Dou to ra Cláu dia Gon çal ves.

195 anos de César Marques

“Apai xo na do em ex tre mo pe lo es- 
tu do da nos sa His tó ria, pas sou Cé sar
Mar ques gran de par te da sua vi da,
[…] in ves ti gan do os ar qui vos, le van- 
tan do da dos e re cons ti tuin do fa tos, e,
des ta ma nei ra, ad qui riu tal so ma de
co nhe ci men tos, que se tor nou, in- 
ques ti o na vel men te, de pois de João
Fran cis co Lis boa, o mai or his to ri a dor
do Ma ra nhão.” (Vi vei ros, 1954)

No úl ti mo dia 12, com ple ta ram-se
195 anos do nas ci men to do gran de
his to ri a dor ma ra nhen se, Cé sar Au- 
gus to Mar ques, au tor do fa mo so “Di- 
ci o ná rio His tó ri co-Ge o grá fi co da Pro- 
vín cia do Ma ra nhão [1870]”. Du ran te
mui to tem po, es te, que foi o prin ci pal
tra ba lho des se au tor, que o con sa grou
co mo his to ri a dor, não só no Ma ra- 
nhão, no Bra sil, mas tam bém fo ra do
país.

O li vro foi con si de ra do uma “bí- 
blia” pa ra quem de se ja va co nhe cer ou
pes qui sar al go so bre a his tó ria do Ma- 
ra nhão, a bem da ver da de, pas sa dos
cen to e cin quen ta e um anos de sua
pu bli ca ção, até os di as de ho je, ain da
não é con si de ra do pru den te, pes qui- 

sar e es cre ver so bre nos sa his tó ria,
sem an tes con sul tar o Di ci o ná rio de
Cé sar Mar ques, tal a im por tân cia de
sua obra.

Em 2011, quan do re ce bi o hon ro so
con vi te pa ra ocu par uma ca dei ra no
Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do
Ma ra nhão (IHGM), me foi à épo ca,
co lo ca da al gu mas op ções de pa tro nos
de ca dei ras que es ta vam va gas e en tre
es sas, es ta va a de N.º 22, pa tro ne a da
por Cé sar Mar ques, não pen sei du as
ve zes e es co lhi lo go es sa. Pa ra mim,
era, e ain da é, uma hon ra mui to gran- 
de ocu par uma ca dei ra que ti nha co- 
mo pa tro no es se íco ne da nos sa his to- 
ri o gra fia.

A ca dei ra de N.º 22 no IHGM foi
fun da da em 1925 por Do min gos Per- 
di gão, su ce di do pe lo seu fi lho, Fer- 
nan do Per di gão, que te ve co mo su- 
ces sor, Tra vas sos Fur ta do que por sua
vez, foi su ce di do pe lo his to ri a dor Car- 
los de Li ma até o seu fa le ci men to em
2011, meu an te ces sor na ca dei ra.

 
A par tir de en tão, pas sei a fi car

aten to a tu do que di zia res pei to ao
meu pa tro no, pri mei ro pa ra ob ter
sub sí di os pa ra es cre ver o nos so dis- 
cur so de pos se que foi pro fe ri do em

25 de maio de 2012, mas de pois, pa ra
me apro fun dar na bi o gra fia e na obra
de Cé sar Mar ques. Pes qui san do o
acer vo do IHGB no Rio de Ja nei ro, ti ve
aces so a pas ta que per ten ceu a Cé sar
Mar ques co mo mem bro ti tu lar des se
Ins ti tu to. Ele foi um só cio ati vo e as sí- 
duo des sa Ins ti tui ção, sem pre con tri-
buin do com ar ti gos na Re vis ta e par ti-
ci pan do das ses sões com a pre sen ça
de D. Pe dro II. Nes sas pes qui sas, des- 
co bri que Cé sar Mar ques che gou a ser
ter cei ro Vi ce-pre si den te do IHGB.

Cé sar Au gus to Mar ques nas ceu na
ci da de de Ca xi as, Ma ra nhão, no Lar go
do Po ço, em 12 de no vem bro de 1826,
fi lho de Au gus to Jo sé Mar ques e da ca- 
xi en se Ma ria Fe li ci a na Mar ques. O pai
era bo ti cá rio, oriun do de Cal das da
Rai nha, Por tu gal, que se es ta be le ceu
em Ca xi as, em 1814. Cé sar Mar ques
te ve três ir mãos, o Co men da dor Au-
gus to Cé sar Mar ques, Ade lai de Ma ria
Mar ques e Gui lher mi na Ma ria Mar- 
ques. Ti nha an ces tra li da de na no bre- 
za por tu gue sa, des cen dia dos Ber re- 
dos de La cer da e do fa mo so cro nis ta
co lo ni al do Ma ra nhão, Ber nar do Pe-
rei ra de Ber re do e Cas tro, au tor dos
Anais His tó ri cos do Es ta do do Ma ra- 
nhão.

LUIS CAR LOS AF FON SO
Vi ce-Pre si den te de En ge nha ria, De sen vol vi men to Tec no ló -
gi co e Es tra té gia Cor po ra ti va, Em bra er S.A.

O Bra sil pre ci sa de
uma avi a ção mais
sus ten tá vel

O Bra sil é um país con ti nen tal. Afir ma ção tão ver da dei ra quan- 
to exaus ti va men te re pe ti da em uma in con tá vel di ver si da de de
con tex tos. Es sa ca rac te rís ti ca nos traz mui tas van ta gens, mas
tam bém vá ri os de sa fi os. Um de les, sem dú vi da, es tá re la ci o na do
aos nos sos mo dais de trans por te e co mo co nec tar pes so as e de- 
sen vol ver re giões mais afas ta das dos gran des cen tros ur ba nos. A
Agên cia Na ci o nal de Avi a ção Ci vil (Anac) abriu, re cen te men te,
uma con sul ta pú bli ca que apre sen ta opor tu ni da de úni ca pa ra be- 
ne fi ci ar o de sen vol vi men to da avi a ção re gi o nal bra si lei ra em ba- 
ses mais sus ten tá veis.
Tra ta-se de dis cu tir quais se rão os cri té ri os ado ta dos pa ra a dis tri- 
bui ção de no vos slots — co mo são cha ma dos os ho rá ri os dis po ní- 
veis de voo pa ra ca da com pa nhia aé rea — em ae ro por tos sa tu ra- 
dos, co mo é o ca so de Con go nhas, em São Pau lo. Nes se con tex to, e
ao con trá rio dos cri té ri os atu al men te ado ta dos, va le re fle tir so bre
a im por tân cia de pri o ri zar mos a uti li za ção de ae ro na ves me no res
e mais efi ci en tes, em cha ma dos slots ver des, co mo for ma de re du- 
zir as emis sões de dió xi do de car bo no (CO²) na at mos fe ra, ao
mes mo tem po em que re pre sen ta ria um in cen ti vo ao cres ci men- 
to da avi a ção re gi o nal no Bra sil.

Da dos do In ven tá rio Na ci o nal de Emis sões pu bli ca do pe la
Anac, em 2019, apon tam que as emis sões de CO² na avi a ção bra si- 
lei ra sal ta ram de 11.064 Gg, em 2005, pa ra 17.763 Gg em 2018, au- 
men to de 59%. Is so por que ae ro na ves mais an ti gas quei mam
mais com bus tí vel e emi tem mais CO². Em con tra par ti da, os
aviões de no va ge ra ção emi tem 30% me nos CO², na com pa ra ção
com ae ro na ves da ge ra ção an te ri or. Nes ses ca sos, ca da voo em
um avião mais mo der no pre vi ne, em mé dia, o lan ça men to de
3.700kg de CO2 na at mos fe ra. Is so pa ra não fa lar da re du ção do
ruí do que, nos no vos aviões, é da or dem de até 65% me nor.
Fi ca cla ro, por tan to, que a con sul ta pú bli ca da Anac abre a pos si- 
bi li da de de ado tar um mo de lo efe ti vo de de sen vol vi men to sus- 
ten tá vel ao es ti mu lar o uso de aviões mais efi ci en tes e de me nor
ca pa ci da de, que ope ram em ro tas de me nor den si da de, ser vin do
a mu ni cí pi os mé di os e pe que nos. Es se é o mo de lo ado ta do por
mer ca dos mais ma du ros, co mo os Es ta dos Uni dos, em que o ta- 
ma nho mé dio das ae ro na ves é de 113 as sen tos, con tra 153 as sen- 
tos no Bra sil, de acor do com a Sa bre Mar ket In tel li gen ce, uma re- 
fe rên cia no trans por te aé reo in ter na ci o nal.

Es sa de ci são tra ria im pac tos re le van tes pa ra o de sen vol vi men- 
to econô mi co de ci da des que ho je não são aten di das pe lo trans- 
por te aé reo re gu lar, pois as po lí ti cas vi gen tes es ti mu lam as com- 
pa nhi as aé re as bra si lei ras a uti li zar ae ro na ves de mai or por te, que
não são ca pa zes de ope rar de for ma ren tá vel em ro tas com me nor
den si da de de pas sa gei ros. Se gun do da dos da Sa bre, a avi a ção re- 
gu lar ser via a 130 ci da des no Bra sil em 2000 e, em 2019, es se nú- 
me ro ha via caí do pa ra 109 des ti nos — uma re du ção de 19%.  O
efei to des sa po lí ti ca é du pla men te ne ga ti vo: além de de ses ti mu lar
o de sen vol vi men to da avi a ção re gi o nal, tem si do res pon sá vel pe- 
lo cres ci men to acen tu a do do per fil de emis sões da avi a ção bra si- 
lei ra nos úl ti mos anos.
As bo as prá ti cas in ter na ci o nais, é im por tan te re for çar, têm apon- 
ta do ca da vez mais na di re ção da sus ten ta bi li da de. O se tor do
trans por te aé reo mun di al, por meio da ATAG (Air Trans port Ac ti- 
on Group na si gla em in glês), por exem plo, tem co mo me ta ze rar
as emis sões de CO² na avi a ção até 2050. Es se é um gran de de sa fio
de lon go pra zo que de man da ações ime di a tas. Mes mo por que a
fal ta de me di das con cre tas ge ra con sequên ci as: mais emis sões de
CO² ge ra das por ae ro na ves mai o res cir cu lan do en tre as re giões
me tro po li ta nas e di mi nui ção cons tan te do nú me ro e da ca pi la ri- 
da de dos ae ro por tos re gi o nais em um país com de sa fi os de in fra- 
es tru tu ra. Ou se ja, o re sul ta do da con cen tra ção do trans por te em
ae ro na ves mai o res é pre ju di ci al tan to pa ra a sus ten ta bi li da de
quan to pa ra a eco no mia.

Des sa for ma, é mui to im por tan te que a no va nor ma ti va le ve
em con ta os de sa fi os que te mos a su pe rar no vo lu me de emis sões
e em uma dis tri bui ção mais igua li tá ria da in fra es tru tu ra ae ro por- 
tuá ria do país. O in cen ti vo ao uso de aviões mais efi ci en tes e de
me nor por te pe las com pa nhi as aé re as na ci o nais de ve ser um cri- 
té rio pa ra a con ces são de no vos slots, pa ra que o país pos sa ini ci ar
uma tran si ção mais con sis ten te ru mo a um pa ra dig ma ver de na
avi a ção.

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Chris Whitty, principal assessor médico do governo britânico, disse que a situação do
país é dramática

ÔMICRON

Reino Unido tem 78 mil
casos de covid por dia

O
avan ço da co vid no Rei no 
Uni do ser ve de aler ta pa ra 
ou tros paí ses. Nes ta quar ta-
fei ra, 15, Ch ris Whitty, prin- 

ci pal as ses sor mé di co do go ver no bri- 
tâ ni co, dis se que a si tu a ção é dra má ti- 
ca. “Del ta e Ômi cron são du as epi de- 
mi as, uma em ci ma da ou tra”, afir- 
mou. “A Ômi cron vem cres cen do ra pi- 
da men te. A Del ta es tá es tá vel.” É a 
dis se mi na ção da no va va ri an te, se- 
gun do Whitty, a res pon sá vel pe los 78 
mil ca sos re gis tra dos em 24 ho ras, nú- 
me ro mais al to des de o iní cio da pan- 
de mia.

As au to ri da des sa ni tá ri as bri tâ ni- 
cas têm afir ma do que as hos pi ta li za- 
ções em ra zão da dis se mi na ção da va- 
ri an te Ômi cron de vem au men tar nas 
pró xi mas se ma nas. “Um tsu na mi da 
Ômi cron es tá vin do”, dis se John son, 
em um dis cur so te le vi si o na do du ran- 
te a se ma na. “Te mo que ago ra es te ja 
cla ro que as du as do ses da va ci na sim- 
ples men te não se jam su fi ci en tes pa ra 
dar o ní vel de pro te ção de que pre ci- 
sa mos.”

Na ter ça-fei ra, 14, o mi nis tro da 
Saú de do Rei no Uni do, Sa jid Ja vid, 
afir mou que os ca sos da Ômi cron es- 
tão do bran do a ca da dois di as, em um 
rit mo mui to mais rá pi do que as ou tras 
va ri an tes de tec ta das no país, que pre- 
ci sa vam de qua tro a cin co di as pa ra 
fa zer o mes mo. Pe los cál cu los do go- 
ver no, a no va ce pa po de rá in fec tar 1 
mi lhão de bri tâ ni cos até o fim do ano, 
ape sar das res tri ções im pos tas pe lo 
pre miê.

Mui tos te mem que John son te nha

Crí ti cas

AS AUTORIDADES SANITÁRIAS AFIRMAM QUE AS HOSPITALIZAÇÕES DEVEM AUMENTAR

per di do o con tro le do par ti do, es pe ci- 
al men te em ra zão da re ve la ção de 
uma fes ta re a li za da na se de do go ver- 
no, no Na tal de 2020, quan do as co- 
me mo ra ções de fim de ano es ta vam 
proi bi das por con ta da co vid.

On tem, du ran te a ses são do Par la- 
men to, o de pu ta do tra ba lhis ta Co lum 
Eastwo od su ge riu que John son de ve- 
ria re nun ci ar em ra zão do es cân da lo, 
que pro vo cou a de mis são de Al le gra 
Strat ton, uma as ses so ra. Keir Star mer, 
lí der da opo si ção, dis se que o pre miê 
era “fra co de mais” pa ra co man dar o 
país con tra a Ômi cron. “O pri mei ro-

mi nis tro es tá tão fra co que, sem a aju- 
da do Par ti do Tra ba lhis ta, me di das vi- 
tais de saú de pú bli ca não te ri am si do 
apro va das”, afir mou.

Du as pes qui sas re ve la ram es ta se- 
ma na que a mai o ria dos bri tâ ni co 
quer a re nún cia de John son. Seu ín di- 
ce de apro va ção caiu pa ra 29%, o pon- 
to mais bai xo de seu go ver no, se gun- 
do o ins ti tu to YouGov. De acor do com 
a im pren sa bri tâ ni ca, mem bros de 
seu par ti do ame a çam pau tar um vo to 
de não con fi an ça no Par la men to. Se o 
pre miê não mu dar o jo go ra pi da men- 
te, po de não pas sar o Na tal em Dow-
ning Stre et.

ACIDENTE COM CASTELO INFLÁVEL

Cinco crianças morrem em escola na Austrália

A POLÍCIA ANUNCIOU QUE DOIS MENINOS E DUAS MENINAS COM IDADES ENTRE 10 E 12 ANOS MORRERAM NA TRAGÉDIA.

Cin co cri an ças mor re ram, e vá ri as
fi ca ram gra ve men te fe ri das em um
aci den te com um cas te lo in flá vel,
nes ta quin ta-fei ra (16), du ran te uma
fes ta es co lar de fim de ano na Aus trá- 
lia.

A po lí cia in for mou que

os alu nos de uma es co la

do en si no bá si co de

De von port, no nor te da

Tas mâ nia, es ta vam

ce le bran do a úl ti ma

se ma na de au la an tes do

fe ri a do de Na tal,

quan do uma ra ja da de

ven to le van tou o

cas te lo. As cri an ças

caí ram de uma al tu ra de

qua se dez me tros.

Mais ce do, a po lí cia anun ci ou que
dois me ni nos e du as me ni nas da
quin ta e da sex ta sé ri es – com ida des
en tre 10 e 12 anos – mor re ram na tra- 
gé dia. Um quin to alu no não re sis tiu
aos fe ri men tos e fa le ceu no hos pi tal.

Vá ri os he li cóp te ros de res ga te e
am bu lân ci as fo ram en vi a dos pa ra o
lo cal. Uma in ves ti ga ção po li ci al foi
ini ci a da. Tes te mu nhas aba la das, ami- 
gos, fa mi li a res, pro fes so res e so cor ris- 
tas es tão re ce ben do acon se lha men to
psi co ló gi co.

A im pren sa exi biu ima gens de po li- 
ci ais cho ran do di an te de lo nas azuis
que co bri am o que al guns des cre ve-
ram co mo “uma ce na mui to cho can te
e an gus ti an te”. O pri mei ro-mi nis tro
Scott Mor ri son cha mou o in ci den te
de “sim ples men te de vas ta dor”.

A es co la ha via con vi da do os pais a
co la bo ra rem com o even to, que in-
cluiu uma área de jo gos, um to bo gã,
uma área de ar tes e ati vi da des ma nu- 
ais e um cas te lo in flá vel. “O ob je ti vo
do dia é co me mo rar um ano de su ces- 
so e apro vei tar al gu mas ati vi da des di- 
ver ti das com os co le gas de clas se”,
afir mou a es co la Hill crest Primary em
sua pá gi na no Fa ce bo ok.

A men sa gem te ve uma atu a li za ção
al gu mas ho ras de pois: “Acon te ceu um
aci den te na área da nos sa es co la. Va- 
mos fe char a es co la pe lo res to do dia”.
“Pe di mos que os pais ve nham bus car
seus fi lhos com ur gên cia”, com ple ta o
tex to.

A es co la tem qua se 200 es tu dan tes.

VACINAÇÃO

Anvisa aprova aplicação
da Pfizer em crianças

A DOSE DA VACINA A SER APLICADA EM CRIANÇAS É MENOR 

A Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria (An vi sa)
apro vou, nes ta quin ta-fei ra (16/12), o uso da va ci na
con tra a co vid-19 da Pfi zer pa ra cri an ças de 5 a 11 anos.
Es ta é a úni ca va ci na que po de ser apli ca da nes te pú bli- 
co-al vo no Bra sil. A va ci na da Pfi zer já era uti li za da pa ra
imu ni zar ado les cen tes a par tir de 12 anos. 

A con clu são da área téc ni ca da agên cia é que os be ne- 
fí ci os da va ci na pa ra es ta fai xa etá ria su pe ram os ris cos,
fi can do apro va do o uso pa ra es te gru po. Em ví de os gra- 
va dos e apre sen ta dos du ran te a reu nião, re pre sen tan tes
das so ci e da des mé di cas bra si lei ras apoi a ram a de ci são
da An vi sa em apro var o uso da va ci na pa ra cri an ças.

Os mé di cos des ta ca ram que, ape sar do nú me ro de
ca sos gra ves e mor tes ser me nor em cri an ças e ado les- 
cen tes, o ví rus tam bém atin giu es te gru po no Bra sil. “Te- 
mos o co nhe ci men to de que as re per cus sões da co vid-
19 pa ra cri an ças é me nor do que pa ra os adul tos. São
mui to mais ra ros os ca sos gra ves, no en tan to, ape nas em
2021 o Mi nis té rio da Saú de re por ta cer ca de 1,4 mil óbi- 
tos em pes so as com me nos de 18 anos”, des ta cou o re- 
pre sen tan te da So ci e da de Bra si lei ra de Pneu mo lo gia e
Ti si o lo gia, Luiz Vi cen te Ri bei ro. 

Os mé di cos e téc ni cos que par ti ci pa ram da ava li a ção
do pe di do da Pfi zer res sal ta ram que es ta va ci na con tra a
co vid-19 pa ra cri an ças é di fe ren te da va ci na da em pre sa
já usa da em adul tos e ado les cen tes no país. Por is so, a
An vi sa res sal ta a ne ces si da de da ela bo ra ção de ma te ri al
e trei na men to pa ra evi tar er ros na va ci na ção. 

A do se da va ci na apli ca da em cri an ças é me nor do
que a apli ca da em adul tos. Além dis so, as subs tân ci as
que com põem o imu ni zan te são di fe ren tes — até mes- 
mo as con di ções pa ra ar ma ze na men to das va ci nas e os
fras cos são dis tin tos.

GUERRA

EUA cria comissão para
avaliar erros no Afeganistão

A COMISSÃO FAZ PARTE DE UM PACOTE DE DEFESA ANUAL 

O Con gres so dos Es ta dos Uni dos vo tou nes ta quar ta-
fei ra (15) a fa vor do es ta be le ci men to de uma co mis são
pa ra ava li ar os er ros co me ti dos na guer ra de 20 anos no
Afe ga nis tão, após a vi tó ria do Ta li bã.

A co mis são faz par te de um pa co te de de fe sa anu al de
US$ 768 bi lhões am pla men te apro va do pe lo Se na do e
pe la Câ ma ra dos Re pre sen tan tes.

O pre si den te Joe Bi den, que re ti rou as tro pas ame ri- 
ca nas do Afe ga nis tão em agos to, en cer ran do a guer ra
mais lon ga da his tó ria dos Es ta dos Uni dos, de ve as si nar
a Lei de Au to ri za ção de De fe sa Na ci o nal nos pró xi mos
di as.

A Co mis são so bre o Afe ga nis tão in clui rá 16 mem bros
no me a dos pe los dois prin ci pais par ti dos, e te rá um ano
a par tir de sua pri mei ra reu nião pa ra emi tir um re la tó rio
ini ci al, e três anos de du ra ção to tal.

“A Co mis são irá re a li zar uma ava li a ção abran gen te da
guer ra no Afe ga nis tão e fa zer re co men da ções pa ra in- 
for mar as ope ra ções fu tu ras com li ções es tra té gi cas e tá- 
ti cas apren di das, in cluin do o im pac to do au men to e di- 
mi nui ção de tro pas e pra zos es ta be le ci dos”, diz a le gis- 
la ção.

A co mis são tam bém ana li sa rá a de ci são de Ge or ge W.
Bush de ini ci ar a guer ra, bem co mo a po lí ti ca ame ri ca na
pa ra o Afe ga nis tão an tes de 2001.

O pro je to de lei au men ta os gas tos com de fe sa dos Es- 
ta dos Uni dos em US$ 28 bi lhões em re la ção ao ano pas- 
sa do, a mai or par te des ses gas tos não so li ci ta dos pe lo
go ver no Bi den.

Tam bém in clui um au men to sa la ri al de 2,7% pa ra mi- 
li ta res e tra ba lha do res ci vis do De par ta men to de De fe- 
sa.

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Nosso papel 
tá on, 

tá impresso, 
todo dia

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS torna público que, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento na Portaria n° 102/2019 - SEGEP, de 29/05/2019, art. 49, caput da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, comunica que, quanto ao Pregão Eletrônico nº 047/2021 – SARP/MA, 

Processo Administrativo nº 115206/2021 - SARP, objetivando Registro de Preços para aquisição de 

alimentos, medicamentos, suplementos alimentares, adubos químicos e outros, não houve interessados,

restando a licitação FRACASSADA.

São Luís, 10 de dezembro de 2021

DEIMISON NEVES DOS SANTOS

Secretário Adjunto

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021 – SARP/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115206/2021 – SARP

A Secretaria de Estado da Segurança Pública, através de sua Pregoeira, torna público que a Licitação 

em epígrafe, cujo objeto refere-se a aquisição de armamentos (carabinas e espingardas) e equipamentos, 

acompanhado dos respectivos acessórios, com os devidos treinamentos, para aplicações nos trabalhos 

diários das operações policiais e instruções do Centro Tático Aéreo – CTA, com sessão pública de 

abertura da licitação marcada inicialmente para o dia 21 de dezembro de 2021, às 9h, fica adiada até 

ulterior deliberação, face aos Pedidos de Esclarecimento ao Edital apresentados por empresas 

interessadas.

Nesta oportunidade, informa que as respectivas respostas aos questionamentos, bem como as eventuais 

alterações ao Edital do Pregão Eletrônico nº 38/2021 - SSP/MA, serão disponibilizados, em data 

oportuna, no sistema COMPRASNET, no Portal de Compras do Governo Federal, disponível em 

https://www.gov.br/compras/pt-br e na página oficial desta Secretaria, disponível em 

www.ssp.ma.gov.br.

São Luís, 15 de dezembro de 2021

Rosirene Travassos Pinto

Pregoeira Oficial-SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 - SSP/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0021720/2021 - SSP/MA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Saúde na especialidade 

Hemodiálise para atender a demanda do Hospital Regional de Chapadinha, com fornecimento de 

materiais de consumo, insumos, reagentes e equipamentos, serviços de manutenção preventiva, 

corretiva, calibração, instalação das máquinas de hemodiálise, osmose reversa e reprocessadoras de 

capilar.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

NOVA DATA DA DISPUTA: 18/01/2022, às 9h, horário de Brasília.

MOTIVO: Pedido de Esclarecimento.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

ID: 903734.

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails csl@emserh.ma.gov.br e/ou laurocsl8@gmail.com ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 14 de dezembro de 2021

Lauro César Costa

Agente de Licitação da EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 372/2021 – CSL/EMSERH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90.741/2021 – EMSERH
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ECOAM - Engenharia e Consultoria Ambiental Expe-

riência e compromisso à sua disposição!!

Prestação de Serviços nos seguimentos: florestal, am-

biental, agronômico, mineral, construção civil, Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente – SSMA, voltados para as 
atividades e empreendimentos que utilizem ou afetem

os recursos naturais.

 

O Diretor Presidente da Empresa Pacotilha S/A, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, nos termos da alínea “a”, do §1º, do artigo 15, convo-
ca os Senhores Acionistas para as assembleias gerais extraordinária e ordinária a 
se realizarem no dia 30 de Dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da 
empresa, na Rua Assis Chateaubriand, nº 1, Bairro Renascença II, São Luís - MA, 
a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: I) Extraordinária: a) presta-
ção de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 
2018 e 2019; b) destinação dos resultados dos exercícios findos; e II) Ordinária: a) 
prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demons-
trações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; b) destinação do resultado do exercício findo; e , c) eleição da Diretoria para 
o triênio 2022/2024 e fixação dos seus honorários. São Luís - MA, 10 de Dezembro 
de 2021. Pedro Batista Freire - Diretor Presidente.

A Eneva S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.423.567/0001-21, torna público que recebeu da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) do Maranhão, a Licença 
de Operação (LO) nº 1237404/2021, e-processo nº 028426/2021, para atividade de Pesquisa 
Sísmica Terrestre nos Blocos PN-T-48, PN-T-49, PN-T-50, PN-T-67, PN-T- 68, PN-T-84 e PN-T-85, 
todos inseridos no estado do Maranhão.

 

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura Mu-
nicipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal 
de Saúde/FMS, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e 
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 05 de Janeiro 
de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 028/2021, do tipo menor preço por item, tendo como Objeto a 
futura e eventual contratação de empresa para aquisição de Ambulâncias de interesse da secretaria municipal de Saúde 
e Saneamento/FMS de Governador Nunes Freire/MA, de acordo com proposta de aquisição de equipamento/material 
permanente nº. da proposta: 02130.473000/1210-01 e proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº. 
Da proposta: 02130.473000/1200-02, de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de 
compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br  e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no 
horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governadornues-
freire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados 
ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Go-
vernador Nunes Freire - MA, em 17 de dezembro de 2021. ÂNGELA MARIA RABELO DE SOUSA – Secretária 
Municipal de Saúde e Saneamento/FMS.

Reabertura do Pregão Eletrônico SRP- 08/2021
Objeto: – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Gás 
Liquefeito de Petróleo - GLP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 
DEVERÁ SER RETIRADO, GRATUITAMENTE, PELA INTERNET, NO SÍTIO: < https://www.gov.br/compras> ou 
<https://portal.ifma.edu.br/licitacoes/?id=11799>. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS, 
VIA ELETRÔNICA (INTERNET), PARA O ENDEREÇO: licitacaocampuscodo@ifma.edu.br, no horário de 08:00 horas às 
11:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas e Data de realização 29/12/2021 às 09:00.

Tony Rogério Sousa Pereira
Chefe do Núcleo de Licitações, Compras e Contratos

Portaria nº 4123/2021 de 13/10/2021, DOU em 14/10/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

MARANHÃO
Campus Codó

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTA LUZIA ESTADO 
DO MARANHÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTA LUZIA – 
IPRESAL

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTA LUZIA – IPRESAL, 
com sede na Av. Nagib Haickel, s/nº Praça dos Três Poderes, CEP: 65.390-000, CEP: 65.390-000 
– Santa Luzia – MA, através do Presidente do IPRESAL, torna público, para conhecimento dos 
interessados que na publicação no Jornal O Imparcial, na edição do dia 15 de dezembro de 2021, 
no texto que se refere ao Aviso de Licitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores de Santa Luzia – IPRESAL, ONDE SE LÊ: “...no dia 13 de janeiro 
de 2021, às 10h:00min (dez horas)...”. LEIA-SE: “...no dia 13 de janeiro de 2022, às 10h:00min (dez 
horas)...”. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Santa Luzia/MA. 16 de dezembro de 2021. 
CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Presidente da CPL/IPRESAL.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

CNPJ: 01.612.546/0001-66
Av. Dep. Mercial Liam de Arruda, s/n – centro,
CEP: 65.948-000 - Itaipava do Grajaú – MA.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú 
avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: Contratação de empresa para 
o fornecimento parcelado de carteiras escolar e ar-condicionado para Secretaria Municipal de Educação de 
Itaipava do Grajaú/MA, de acordo com Anexo I. ABERTURA: 30 de dezembro de 2021 às 10h00min. TIPO 
LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº 10.520/2012 
e no que lhe couber, Decreto Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes à espécie. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021032/2021-PMIG. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Li-
citação – CPL Av. Deputado Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min 
às 12h00min, (impressos mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão 
ser baixados gratuitamente, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.
ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul e ser consultados pelo e-mail: cpl.pmig@gmail.com.  PUBLIQUE-SE. 
Itaipava do Grajaú/MA, 14 de dezembro de 2021. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

CNPJ: 01.612.546/0001-66
Av. Dep. Mercial Liam de Arruda, s/n – centro,
CEP: 65.948-000 - Itaipava do Grajaú – MA.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021-PMIG. A Prefeitura Municipal de Itaipava do Grajaú 
avisa aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos: OBJETO: Contratação de empresa para o 
fornecimento parcelado de combustível (Gasolina, Diesel) para o Município de Itaipava do Grajaú de acordo 
com o Anexo I. ABERTURA: 30 de dezembro de 2021 às 08h30min. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Por 
Item. BASE LEGAL: Constituição Federal, Art. 37, XXI; Lei nº 10.520/2002 e no que lhe couber, Decreto 
Federal nº 10.024/2019 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021030/2021-PMIG. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus ane-
xos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL Av. Deputado 
Mercial Lima de Arruda, s/n – centro, Itaipava do Grajaú no horário de 08h00min às 12h00min, (impressos 
mediante o pagamento de valor relativo ao custo de reprodução gráfica) ou poderão ser baixados gratuitamen-
te, pelo site www.itaipava.ma.gov.br/transparencia/licitacoes ou https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/
mural.zul e ser consultados pelo e-mail: cpl.pmig@gmail.com. PUBLIQUE-SE. Itaipava do Grajaú/MA, 15 
de dezembro de 2021. José Carvalho Júnior – Pregoeiro.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO – MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07

Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro
CEP: 65710-000 Lago do Junco – Maranhão.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2021. Objeto: Registrar 
preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização 
de eventos – envolvendo as etapas de organização, promoção e acompanhamento, contemplando todos os 
serviços indispensáveis à plena execução dos eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem 
e manutenção de toda infraestrutura demandada, de interesse Prefeitura Municipal de Lago do Junco MA. 
Na forma da Lei 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais 001/2017 e 017/2021 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666/93. Data abertura das propostas: 29 de dezembro de 2021 às 09h:00 no sítio 
www.compraslagodojunco.com.br. Em razão do julgamento marcado para o dia 15/12/2021, às 09:00 horas ter 
sido declarado DESERTO. O Edital pode ser retirado diretamente na Comissão Permanente de Licitação na 
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n – Centro, das 08h:00 às 12h:00 ou www.compraslagodojunco.com.
br ou e-mail: cpl-pmlj@hotmail.com ou no site do município: https://portal.lagodojunco.ma.gov.br/. Lago do 
Junco (MA), 15 de dezembro de 2021. Maria da Glória Oliveira Pereira da Silva – Secretária Municipal de 
Administração.

Estado do Maranhão Cartório do 1° Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon
Tel (Fax) (0xx99) 3212-4499

e-mail: rluquinha56@hotmail.com
Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho.

Titular
Felipe Gustavo Varão Brito de Brito. Substituto.

Ruth Maria de Oliveira. Substituta
Timon (Ma), 31 de novembro de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO.

Pelo presente Edital, e, por estarem em lugar incerto e não sabido, ficam os abaixo relacionados, intimados para ciência, que 
nos termos do Art. 26 da Lei n° 9514/97; Poderá ser consolidada em nome do fiduciário, os imóveis onerados fiduciariamente 
por estes, em razão dos contratos também relacionados abaixo. Pelo que por este, também ficam cientes, que á partir da 
publicação deste, tem um prazo de 15 dias, para querendo, purgarem o débito, e, evitarem a consolidação de suas 
propriedades, em nome do fiduciário. Cuja purgação, nos seguintes locais, e, endereços indicados:

Agencia BANCO BRADESCO S/A:
Av. Cidade de Deus, S/N – Prédio Prata – 

2 Andar, Osasco – São Paulo/SP
ou

CARTÓRIO 1° OFICIO EXTRAJUDICIAL:
Avenida Paulo Ramos, 430,

Centro, 65.630-140, Timon-MA
1 – Sebastião da Silva Vieira Bisneto – Contrato n° 9018281-1 – endereço: Rua projetada, Lote 08, Quadra 213, Bairro Parque 
Piauí, Timon-MA, CEP: 65.631-220 e/ou Rua Projetada, n° 22, Quadra 3, Lote 26 e 27, Bairro Cinturão Verde, Timon-MA, CEP`: 
65.633-656.

K-13,14e15/12

“A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais - SEMA, em 15/12/2021, a renovação da Outorga de Direito de Uso unificada 
n° 1072210/2021 das outorgas de Direito de Uso nº 0321001/2019, n° 033011/2019, nº 

0346209/2019, nº 0121002/2020, n° 0600008/2020 e nº 0685606/2021, para captação 

superficial na Bacia do Mearim, ao longo da Estrada de Ferro Carajás - EFC, no estado do 
Maranhão, para fins industriais, de construção civil e para manutenção ferroviária, umectação 
de vias, obras civis e suporte às equipes de emergências ambientais, conforme dados 
constantes no processo SEMA nº 21090030704/2021, e-processo nº 179579/2021.”

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ - MA

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 - O Município de Peritoró - MA, torna público 
aos interessados que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar às 10h00min (dez horas) do dia 07 de janeiro de 2022, licitação na 
modalidade Tomada de Preço, nº 006/2021, do tipo menor preço global, tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pavi-
mentação asfáltica, de interesse município de Peritoró - MA. A presente licitação 
será realizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefei-
tura Municipal de Peritoró - MA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta grátis ou retirada me-
diante entrega de 5 (cinco) pasta A-Z, na Sala da Comissão de Licitação, localizada 
na Rua da Prata, nº s/n, Centro, Peritoró/MA, ou por consulta no site www.peritoro.
ma.gov.br e www.tce.ma.gov.br, demais informações na CPL ou por e-mail cpl-pe-
ritoro@hotmail.com . Peritoró/MA, 14 de dezembro de 2021.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 71/2021
Processo n° 15373/2021

Objeto: “Registro de preços para aquisição eventual de veículos automotores novos, do tipo Pick Up, 

zero-quilômetro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e Anexos.”; 
ABERTURA: 30/12/2021, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Go-

verno Federal: www.compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida 

Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.
mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 16 de dezembro de 2021.

JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial

CPL/PGJ-MA
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A premiação valoriza profissionais dedicados à promoção de serviços públicos de
qualidade

ESCOLA DIGNA

Maranhão vence prêmio
nacional de educação

O
s im pac tos e re sul ta dos do 
Pro gra ma Es co la Dig na na 
Edu ca ção do Ma ra nhão ga- 
nha ram des ta que na ci o nal 

e le va ram a mai or po lí ti ca de in ves ti- 
men tos edu ca ci o nais da his tó ria do 
es ta do a re ce ber o Prê mio Es pí ri to Pú- 
bli co, na ca te go ria ‘Equi pes que 
Trans for mam’, com o ei xo se to ri al de 
Edu ca ção. A pre mi a ção ocor reu em 
ce rimô nia trans mi ti da pe lo YouTube, 
na noi te des ta quar ta-fei ra (15).

O Prê mio Es pí ri to Pú bli co é uma 
re a li za ção do Fun da ção Le mann, Ins- 
ti tu to Hu ma ni ze e Re pú bli ca.org, que 
nes te ano es co lheu ser vi do res nas ca- 
te go ri as: Pes so as que Trans for mam, 
Equi pes que Trans for mam e Ins ti tui- 
ções que Trans fo ram. A pre mi a ção va- 
lo ri za pro fis si o nais de di ca dos à pro- 
mo ção de ser vi ços pú bli cos de qua li- 
da de.

O anún cio dos pre mi a dos foi fei to 
pe la atriz Eli sa Lu cin da. “Pa ra béns à 
equi pe do Pro gra ma Es co la Dig na, 
que pro je to fan tás ti co. Co nhe ci atra- 
vés de vo cês e fi quei en can ta da, que- 
ren do que o Bra sil to do co pie. Um 
gran de exem plo pa ra ins pi rar e re ver- 
be rar por es se país”, res sal tou Lu cin- 
da.

“O su ces so do Pro gra ma, em ca da 
es pa ço es co lar des te es ta do, é jus ti fi- 
ca do pe la con jun ção de fa to res, re sul- 
ta do da von ta de e de ter mi na ção po lí- 
ti ca de seu ide a li za dor, o go ver na dor 
Flá vio Di no. Pa ra béns, equi pe! Pa ra- 
béns, Ma ra nhão! Or gu lho de fa zer 
par te do mai or Pro gra ma Edu ca ci o nal 
do Bra sil”, apon tou o se cre tá rio de Es- 
ta do da Edu ca ção, Fe li pe Ca ma rão.

O Es co la Dig na foi cri a do em 2015,

O ESCOLA DIGNA FOI CRIADO EM 2015, NO PRIMEIRO DIA DE GESTÃO DE FLÁVIO DINO

no pri mei ro dia de ges tão do go ver na- 
dor Flá vio Di no, ini ci al men te pa ra 
subs ti tui ção de es tru tu ras ina de qua- 
das de en si no e apren di za gem es pa- 
lha das no Ma ra nhão. Em se gui da foi 
am pli a do e pas sou a ser uma po lí ti ca 
que re ver teu os bai xos in di ca do res 
edu ca ci o nais do es ta do, de mons tra do 
pe lo Ín di ce de De sen vol vi men to da 
Edu ca ção Bá si ca (IDEB), que sal tou 
de 2,8 em 2013 pa ra 3,7, no úl ti mo ano 
da ava li a ção, em 2019.

Além dis so, o Es co la Dig na con ta bi- 
li za apro xi ma da men te 1,4 mil obras 
no se tor da Edu ca ção en tre cons tru- 
ções de pré di os es co la res, re for mas, 
re vi ta li za ções e in ves ti men tos em 

equi pa men tos com qua dra po li es por-
ti vas, bi bli o te cas, la bo ra tó ri os, ru as 
dig nas pró xi mas a uni da des es co la-
res, etc.

Tam bém re ce beu os ho lo fo tes da 
pre mi a ção pe la ex pan são das es co las 
em tem po in te gral pro mo vi da pe lo 
pro gra ma, sain do de ze ro ma trí cu la 
pa ra mais de 26 mil, com 79 uni da des 
de en si no em to do o es ta do. Os be ne- 
fí ci os do Es co la Dig na in clu em in ves-
ti men tos pe da gó gi cos na apren di za- 
gem dos es tu dan tes, ações de edu ca- 
ção in clu si va, for ma ção de edu ca do-
res e o for ta le ci men to do En si no Mé- 
dio com a apro va ção dos es tu dan tes 
da re de pú bli ca em ves ti bu la res.

SITE DO DETRAN-MA

Benefícios para donos de
veículos já estão disponíveis

PAGAMENTOS DEVEM SER FEITOS ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO 

Os pro pri e tá ri os de veí cu los já po dem aces sar o si te
do De tran/MA pa ra ter aces so aos be ne fí ci os con ce di- 
dos pe lo Go ver no do Es ta do atra vés da Me di da pro vi só- 
ria nº 369 que “con ce de re mis são dos cré di tos de na tu re- 
za tri bu tá ria e não tri bu tá ria ins cri tos ou não em dí vi da
ati va, de com pe tên cia do De par ta men to de Trân si to do
Ma ra nhão – DE TRAN/MA, na for ma em que es pe ci fi ca”.

Ao cli car no link cor res pon den te à “Emis são de Ta xa
de Li cen ci a men to”, e di gi tar o Re na vam do veí cu lo, o
usuá rio te rá aces so ao re sul ta do do cál cu lo fei to au to- 
ma ti ca men te pe lo De tran/MA so bre os va lo res das re- 
mis sões e des con tos de mul tas e in fra ções.

As Re mis sões re fe rem-se a mul tas de trân si to de com- 
pe tên cia do De tran/MA, ou se ja, in fra ções de âm bi to es- 
ta du al que são aque las re fe ren tes a ir re gu la ri da des do
veí cu lo ou do con du tor, co mo, por exem plo, car ro não
li cen ci a do, veí cu lo sem pla ca, con du tor sem ha bi li ta- 
ção, uso de cal ça do ina de qua do, con du ção sem do cu- 
men to do veí cu lo e ou tras.

Mul tas por uso de be bi da al coó li ca ao vo lan te e por
re cu sa de se sub me ter ao tes te do etilô me tro, ou a exa- 
me clí ni co, pe rí cia ou ou tro pro ce di men to que per mi ta
cer ti fi car in fluên cia de ál co ol ou ou tra subs tân cia psi co- 
a ti va, não es tão con tem pla das nos be ne fí cio da Me di da
Pro vi só ria nº 369.

De acor do com a Me di da, a re mis sões se re fe rem ape- 
nas às in fra ções e fa to res ge ra do res ocor ri dos até 31 de
de zem bro de 2020. Nes se ca so, o usuá rio po de rá qui tar
seus dé bi tos me di an te pa ga men to à vis ta de 20% do va- 
lor to tal, ob ten do as sim um des con to de 80% do va lor
de vi do. A Me di da ga ran te ain da o per dão de 100% dos
dé bi tos pa ra mo to ci cle tas de até 150 ci lin dra das e va lor
ve nal de até R$ 10 mil.

Pa ra apro vei tar os be ne fí ci os dis po ni bi li za dos pe lo
Go ver no do Es ta do, os pro pri e tá ri os de vem re a li zar os
pa ga men tos até dia 30 de de zem bro de 2021, pe lo si te
do De tran/MA, aces san do o link http://li cen ci a men- 
to.de tran.ma.gov.br/

INFRAESTRUTURA

Dino entrega obras em Marajá do Sena

FOI ENTREGUE PAVIMENTAÇÃO, HABITAÇÕES E ANUNCIADA CONSTRUÇÃO DE UM FAROL DO SABER

O go ver na dor Flá vio Di no es te ve na ci- 
da de de Ma ra já do Se na, em agen da nes ta
quin ta-fei ra (16), on de en tre gou obras de
in fra es tru tu ra na pa vi men ta ção de vi as,
ha bi ta ções do Mi nha Ca sa Meu Ma ra nhão
e anun ci ou a cons tru ção de uma Bi bli o te ca
Fa rol do Sa ber. A agen da é par te da ação es- 
tra té gi ca do Go ver no do Es ta do, em di a lo- 
gar e apoi ar to das pre fei tu ras, ten do co mo
fo co, o bem-es tar dos ma ra nhen ses de to- 
das as re giões.

“Ma ra já do Se na tem mui tas obras do
Go ver no do Es ta do, a exem plo do Res tau- 
ran te Po pu lar, o pro gra ma de ha bi ta ção, as
ações de pa vi men ta ção. Já en tre ga mos cin- 
co es co las, ao lon go do nos so man da to, co- 
mo par te do Es co la Dig na e es ta mos avan- 
çan do. Fi ze mos no vas par ce ri as com a ges- 
tão mu ni ci pal e a prin ci pal é a re to ma da da
obra da es tra da de aces so ao mu ni cí pio.
Com is so, dei xo a to da a po pu la ção des ta
ci da de mi nha men sa gem de es pe ran ça, de
Fe liz Na tal e de um óti mo ano de 2022. Gra- 
ti dão a to dos que me re ce be ram e a es sa
par ce ria do Go ver no com a pre fei tu ra”, fri- 
sou o go ver na dor Flá vio Di no. 

O go ver na dor as si nou or dens de ser vi ço
au to ri zan do me lho ri as na ro do via MA-323;
pa vi men ta ção em 23 quilô me tros de vi as
que com pre en de o tre cho de Ma ra já do Se- 
na ao po vo a do No va Olin da; acor do pa ra

apli ca ção de 1.5km de blo que tes, no po vo- 
a do No vo Ma ra já.

A cons tru ção da re de de bi bli o te cas Fa- 
rol do Sa ber foi mais um be ne fí cio pa ra a
ci da de, na área de in fra es tru tu ra. Com o
equi pa men to, o Go ver no vem ga ran tin do
aces so aos li vros e a es pa ços que aju dem a
pro mo ver o de sen vol vi men to da apren di- 
za gem e in te lec tu al dos jo vens ma ra nhen- 
ses.

Na área de as sis tên cia so ci al e ci da da nia,
en tre gou ca sas do pro gra ma Mais IDH, co-
mo par te das ações do Mi nha Ca sa Meu
Ma ra nhão, con tem plan do fa mí li as do po- 
vo a do No vo Ma ra já. A do na de ca sa Cle e ne
de Oli vei ra foi uma das que re ce beu a mo- 
ra dia. “A gen te mo ra va de alu guel aqui na
ci da de, por que não ti nha co mo com prar
uma ca sa. Con se gui mos es sa do pro gra ma
do Go ver no e es tou mui to fe liz em re ce ber
mi nha ca sa. A gen te te ve mui to pre juí zo
com a en chen te e eu fi quei fe liz por ter mi- 
nha ca sa. So mos mui to gra tos por is so, eu,
meu es po so e mi nhas du as fi lhas. A gen te
pre ci sa va e agra de ce mui to”, en fa ti zou.Flá- 
vio Di no ga ran tiu ain da dis tri bui ção de 2
to ne la das de ali men tos, em ces tas bá si cas
do pro gra ma Co mi da na Me sa; du as to ne- 
la das de grãos do pro gra ma Mais Se men tes
e em re for ço à saú de, uma no va am bu lân-
cia pa ra o trans por te de pa ci en tes.

BANDEIRA OFICIAL DA JAMAICA BRASILEIRA

Museu do Reggae reabre nesta sexta

NA REABERTURA OCORRERÁ O LANÇAMENTO DA BANDEIRA OFICIAL DA JAMAICA BRASILEIRA

O Mu seu do Reg gae do Ma ra nhão, si tu- 
a do na Rua da Es tre la (Cen tro His tó ri co),
vai re a brir nes ta sex ta-fei ra (16). Após um
pe río do fe cha do pa ra re for ma es tru tu ral,
e tam bém por cau sa da pan de mia de Co- 
vid-19, o es pa ço, co or de na do pe la Se cre- 
ta ria de Es ta do da Cul tu ra (Sec ma), vol ta a
ofe re cer ao pú bli co um vas to ma te ri al so- 
bre a cul tu ra reg gae, a par tir das 15h, com
a pre sen ça do se cre tá rio de Es ta do da Cul- 
tu ra, An der son Lin do so, den tre ou tras au- 
to ri da des. A re for ma do es pa ço faz par te
das ações do Pro gra ma Nos so Cen tro.

Na re a ber tu ra, o pú bli co vai po der con- 
fe rir um es pa ço re for ma do e acom pa nhar
uma no vi da de: o lan ça men to da ban dei ra
ofi ci al da Ja mai ca Bra si lei ra. Sim, de acor- 
do com o ges tor do Mu seu, Ade mar Da ni- 
lo, o Go ver no do Es ta do cri ou uma ban- 
dei ra que reú ne os prin ci pais ele men tos
do reg gae ma ra nhen se, co mo o vi nil, a ra- 
di o la, a dan ça.

“A ideia é iden ti fi car mos o Ma ra nhão
co mo Ja mai ca Bra si lei ra, e não mais so- 
men te São Luís. Ama nhã ela se rá des cer- 
ra da e pos te ri or men te fi ca rá has te a da”,
in for mou Ade mar Da ni lo. A ban dei ra é

uma cri a ção con jun ta do ar tis ta plás ti co
Be to Ni cá cio, do ci ne as ta Di e go Lis boa e
do pró prio Ade mar Da ni lo.

O reg gae, rit mo que nas ceu na Ja mai ca,
foi as si mi la do pe la po pu la ção ma ra nhen- 
se e se trans for mou em mais um dos mui- 
tos ele men tos cul tu rais que for mam a
ma nei ra de ser do ma ra nhen se.

“O Mu seu do Reg gae con ti nua sen do
um mu seu de in for ma ções. No es pa ço a
gen te ma te ri a li za al gu mas me mó ri as do
reg gae no Ma ra nhão. A gen te ten ta ma te- 
ri a li zar is so mos tran do o que ha via, o que
há, e pen san do no que ha ve rá. Es sa é a
fun ção do Mu seu do Reg gae, pre ser var,
es tu dar, e ce le brar a cul tu ra reg gae no Ma- 
ra nhão. Com a re a ber tu ra, man te mos es- 
se ca rá ter de mu seu de in for ma ção, mas
um mu seu de in for ma ção que tem mui ta
re lí quia”, dis se Ade mar.

Pa ra o se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra,
An der son Lin do so, a re a ber tu ra re pre sen- 
ta a re to ma da de ati vi da des pre sen ci ais,
além de pro por ci o nar mais um es pa ço
cul tu ral pa ra a po pu la ção.

O Mu seu do Reg gae fi ca na Rua da Es- 
tre la, 124, Praia Gran de, em São Luís.

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021
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PA TRÍ CIA CU NHA

A Ca pe la e a Fes ta de São Pe dro

Madre Deus

Nova Capela de São
Pedro será inaugurada

A
pós qua se um ano na Ca sa Bar ri ca, a ima gem de
São Pe dro vol ta rá pa ra o seu lu gar. Nes te sá ba do
(18), a Ca pe la de São Pe dro, no bair ro da Ma dre
Deus, se rá re a ber ta ao pú bli co, to tal men te re- 

for ma da, as sim co mo o Lar go de São Pe dro, re for ma do,
re vi ta li za do e ur ba ni za do. A obra de re cu pe ra ção da Ca- 
pe la es ta va sen do exe cu ta da por meio da Agên cia Exe- 
cu ti va Me tro po li ta na (AGEM).  As obras fo ram ini ci a das
em abril e es sa é a pri mei ra re for ma com ple ta em 19
anos, se gun do a AGEM.

Por cau sa da re for ma, o fes te jo de São Pe dro des te
ano, ain da em res tri ção por cau sa da pan de mia, foi re a- 
li za do na se de da Ca sa Bar ri ca, on de a ima gem es ta va
hos pe da da.  “Não es tá va mos na nos sa ca sa, que é a Ca- 
pe la, mas o im por tan te foi fa zer a ce le bra ção. E ano que
vem a gen te es pe ra, se Deus qui ser, es tar com o fes te jo
com ple to”, dis se a co or de na do ra da fes ta de São Pe dro e
mo ra do ra da Ma dre Deus, Re gi na So ei ro.

Não es tá va mos na nos sa ca sa, que é

a Ca pe la, mas o im por tan te foi fa zer

a ce le bra ção. E ano que vem a gen te

es pe ra, se Deus qui ser, es tar com o

fes te jo com ple to

Ago ra, o lo cal sa gra do do ca to li cis mo e do fol clo re do
bum ba-meu-boi es tá pron to. O jor na lis ta, es cri tor e
pes qui sa dor Her bert de Je sus San tos, um de fen sor
aguer ri do da cul tu ra in for mou que às 16h ha ve rá exi bi- 
ção da Na ta li na da Pai xão, do Gru po Boi Bar ri ca, e adi- 
an tou que fa rá o lan ça men to do seu li vro em bre ve, ali
mes mo. “No co me ço de 2022, de ve rei fa zer noi te de au- 
tó gra fos do li vro (19.º) ‘Tu do a Ver com o Pei xe de São Pe- 
dro (A Fes ta do Pe dro San to, o Pa dro ei ro dos Pes ca do res,
no Bair ro da Ma dre de Deus)’, a ser edi ta do pe la EdUF- 
MA, e se rá lan ça do o CD com la dai nhas (uma de Ce sar
Tei xei ra) e o sam ba-en re do ‘Fes tan ça de São Pe dro e os
Guar diões da Au ro ra da Vi da’, par ce ria de Bul cão, Go dão
e mi nha, e com que a Tur ma do Quin to con cor reu no
car na val de 1995”, dis se.

Lo ca li za do na Ma dre Deus, bair ro cul tu ral de São
Luís, o Lar go da Ca pe la de São Pe dro é o pal co de um dos
prin ci pais en con tros de gru pos de bum ba meu boi, o
Fes te jo de São Pe dro. Há 79 anos a fes ta reú ne uma mul- 
ti dão, atraí da pe lo som pu jan te de pan dei rões, ma tra- 
cas, ma ra cás e za bum bas. “A Ca pe la de São Pe dro pas- 

sou por uma gran de re for ma, coi sa que não acon te cia
há 19 anos. Nós fi ze mos to da a par te de in fra es tru tu ra,
to da a par te de fer ra gens, lo na ten ci o na da, gra ma. A ca- 
pe la tá be lís si ma e se rá en tre gue nes se sá ba do com a
pre sen ça do go ver na dor Flá vio Di no, mis sa e ou tras
atra ções”, ex pli cou o pre si den te da AGEM, Lí vio Cor rêa.

A Ca pe la de São Pe dro pas sou por

uma gran de re for ma, coi sa que não

acon te cia há 19 anos. Nós fi ze mos

to da a par te de in fra es tru tu ra, to da

a par te de fer ra gens, lo na

ten ci o na da, gra ma

A obra in te gra o con jun to de ações do pro gra ma Nos- 
so Cen tro, co or de na da pe la Se cre ta ria de Es ta do da Cul- 
tu ra (Sec ma). Se gun do a AGEM, que exe cu tou a obra, foi
re vi ta li za da uma área de apro xi ma da men te 9.500m².
Cal ça das, es tru tu ra de con ten ção e ins ta la ções elé tri ca e
hi dráu li ca fo ram re cu pe ra das. O lar go ga nhou no va pin- 
tu ra, ser vi ços de pai sa gis mo, além da re cu pe ra ção da es- 
tru tu ra da ca pe la.  Os tra ba lhos fo ram re a li za dos tan to
na ca pe la, quan to na área que faz par te do com ple xo do
Lar go de São Pe dro. As cal ça das, in clu si ve, ga nha ram
no va con cre ta gem e a co ber tu ra te ve a lo na ten si o na da
to tal men te re cu pe ra da.

A Fes ta de São Pe dro, que ocor re na ma dru ga da do dia
28 pa ra o dia 29 ju nho, se ori gi nou, em 1939, no Des ter- 
ro. Em 1940 se mu dou pa ra a Ma dre Deus, vis to lá ter

mais pes ca do res.  Ape nas em 1949 foi er gui da a de al ve- 
na ria, com o apoio do po lí ti co e in dus tri al Ce sar Aboud,
do no da Fá bri ca San ta Isa bel, de te ce la gem.

Já a co mis são or ga ni za do ra da fes ta, se gun do o jor na- 
lis ta, es cri tor e pes qui sa dor Her bert de Je sus San tos, só
foi cri a da em 1945. “As sim, a fes ta ga nhou os noi tan tes
(ho me na ge a dos em to das as noi tes de ju nho, de pes ca- 
do res a do nas de ca sas, etc.), lei lão de pren das, pro cis- 
sões ter res tre e ma rí ti ma, além da lou va ção de bum ba-
bois, co me çan do com os de za bum ba, de pois, os de ma- 
tra ca. A ca pe la foi re for ma da três ve zes, du as de las pe la
Pre fei tu ra de São Luís, em 1973 e 1996. A ar qui te tu ra
atu al da ta de 1997 e foi fei ta pe lo Go ver no do Es ta do, na
pri mei ra ges tão da go ver na do ra Ro se a na Sarney”.

Em 2017, lo go após o fes te jo, a Pra ça São Pe dro foi iso- 
la da após de sa ba men to de par te da es tru tu ra das pa re- 
des da pra ça.

De pois de in ves ti ga ção pa ra des co brir a cau sa do des- 
mo ro na men to , o Go ver no do Ma ra nhão, por meio da
Se cre ta ria de Es ta do de In fra es tru tu ra (Sin fra), ini ci ou
uma in ter ven ção emer gen ci al pa ra re cu pe ra ção da pra- 
ça, que foi con cluí da, as sim co mo seu en tor no. Uma re- 
for ma tam bém foi fei ta no in te ri or da Ca pe la. Po rém,
ago ra, se gun do o Go ver no do Es ta do, foi fei ta uma in ter- 
ven ção com ple ta.

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021
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Os dois concursos são coordenados pelo Centro de Ciências da Saúde (CCS), campus
Imperatriz, sob a orientação da Coordenação de Acesso ao Ensino Superior (CAES)

MARANHÃO

UEMASUL abre dois
concursos públicos

E
s tão aber tos dois con cur sos 
pú bli cos com ofer ta de 20 va- 
gas pa ra aten der o cur so de 
Me di ci na, do Cen tro de Ci ên- 

ci as da Saú de (CCS) da Uni ver si da de 
Es ta du al da Re gião To can ti na do Ma- 
ra nhão (UE MA SUL), cam pus Im pe ra- 
triz, ob je tos do Edi tal nº 01/2021 – 
GR/UE MA SUL e do Edi tal nº 02/2021 
– GR/UE MA SUL.

O pri mei ro Edi tal, aber to até o dia 
30 de de zem bro de 2021, ofer ta 13 va- 
gas pa ra pro fes sor ad jun to, com re gi- 
me de tra ba lho de 40 ho ras se ma nais, 
ten do co mo pré-re qui si tos a gra du a- 
ção em Me di ci na, com Re si dên cia e 
Dou to ra do em áre as afins, com ex pe- 
ri ên cia pro fis si o nal na área de atu a- 
ção ou em do cên cia.

O se gun do Edi tal, com ins cri ções 
até dia 3 de ja nei ro de 2022, dis po ni bi- 
li za se te va gas pa ra pro fes sor ad jun to, 
com re gi me de tra ba lho de 40 ho ras 
se ma nais pa ra as áre as e su bá re as: 
En fer ma gem, com as su bá re as Obs te- 
trí cia e Saú de Pú bli ca; Fi si o te ra pia; 
Far má cia; Ci ên ci as Bi o ló gi cas, com as 
su bá re as Mor fo lo gia e Fi si o lo gia; Psi- 
co lo gia, com su bá rea En si no e Apren- 
di za gem e Edu ca ção (pa ra gra du a dos 
em Pe da go gia).

En cer ra dos os pe río dos de ins cri- 
ção pa ra pro fes sor ad jun to dos dois 
edi tais e não ha ven do can di da tos ins- 
cri tos, os edi tais se rão re a ber tos com 
ins cri ção pa ra pro fes sor as sis ten te, 
que tem co mo pré-re qui si tos a gra du- 
a ção na área es pe cí fi ca, com Re si dên- 
cia e Mes tra do em áre as afins. Só ha- 
ve rá ins cri ção pa ra o car go de pro fes- 
sor as sis ten te na ine xis tên cia de ins- 
cri ção pa ra o car go de pro fes sor ad- 
jun to.

Os dois con cur sos são co or de na- 
dos pe lo Cen tro de Ci ên ci as da Saú de

SELEÇÃO CONSTARÁ DE PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS, COM LEITURA PÚBLICA

(CCS), cam pus Im pe ra triz, sob a ori- 
en ta ção da Co or de na ção de Aces so ao 
En si no Su pe ri or (CA ES) e acom pa- 
nha men to e su per vi são da Co mis são 
de Con cur sos da UE MA SUL. To das as 
in for ma ções, in cluin do o ca len dá rio 
das eta pas dos con cur sos es tão dis po- 
ní veis nos Edi tais, que po dem ser 
aces sa dos no si te da UE MA SUL 
(www.ue ma sul.edu.br).

A se le ção cons ta rá de pro va es cri ta 
de co nhe ci men tos, com lei tu ra pú bli- 
ca, de ca rá ter eli mi na tó rio e clas si fi- 
ca tó rio; pro va di dá ti ca, de ca rá ter eli- 
mi na tó rio e clas si fi ca tó rio; e pro va de 

tí tu los, de ca rá ter clas si fi ca tó rio.
O re que ri men to de ins cri ção de ve 

ser pro to co la do no Pro to co lo Ge ral da 
UE MA SUL, cam pus Im pe ra triz, lo ca- 
li za do na Rua Go do fre do Vi a na, 1.300, 
Cen tro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, 
acom pa nha do dos do cu men tos obri- 
ga tó ri os, pa gi na dos e au ten ti ca dos, 
do Cur rí cu lo Lat tes de vi da men te 
com pro va do, além de com pro van te 
de pa ga men to da ta xa de ins cri ção.

Os dois edi tais con ten do to das as 
in for ma ções, in cluin do os ca len dá ri-
os das eta pas dos con cur sos en con-
tram-se no si te: www.ue ma sul.edu.br

ARQUIVOS

Fórum de São Luís elimina 112 mil processos

TRINTA E TRÊS FAMÍLIAS DA ILHA DE SÃO LUÍS SERÃO BENEFICIADAS COM A INICIATIVA  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

A Cor re ge do ria Ge ral da Jus ti ça e o
Nú cleo So ci o am bi en tal do Tri bu nal
de Jus ti ça, por meio da Di vi são de Ar- 
qui vo do Fó rum De sem bar ga dor
Sarney Cos ta (Ca lhau), fez o des car te
de cer ca de 112 mil pro ces sos ar qui- 
va dos que fo ram en tre gues à Co o pe- 
ra ti va de Re ci cla gem de São Luís (CO- 
O PRESL).

A so le ni da de, re a li za da de for ma
sim bó li ca, acon te ceu no Fó rum De- 
sem bar ga dor Sarney Cos ta, e con tou
com a par ti ci pa ção do cor re ge dor-ge- 
ral da Jus ti ça, de sem bar ga dor Pau lo
Vel ten; do pre si den te do Nú cleo So ci- 
o am bi en tal do Tri bu nal de Jus ti ça, de- 
sem bar ga dor Jor ge Ra chid Mu bá rack
Ma luf; da co or de na do ra da Cen tral de
Man da dos da Co mar ca da Ilha de São
Luís, juí za Laysa de Je sus Mar tins
Men des; da di re to ra ad mi nis tra ti va da
CO O PRESL, Ma ria Jo sé Cas tro; além
de ser vi do res e ser vi do ras, den tre ou- 
tros.

De acor do com a che fe da Di vi são
de Ar qui vo do Fó rum de São Luís,
Pris ci la Sou sa, os pro ces sos des car ta- 
dos são oriun dos de oi to Va ras da Fa- 
zen da Pú bli ca de São Luís e de oi to
Jui za dos Es pe ci ais da Co mar ca da Ilha
de São Luís. 

Os 112 mil pro ces sos irão ge rar to- 
ne la das de do cu men tos (re sí du os só- 
li dos) que se rão en tre gues à CO O- 
PRESL. Ela tam bém en fa ti zou que a
do a ção do ma te ri al tem du pla im por- 
tân cia, “tan to pe lo la do am bi en tal
quan to pe lo la do so ci al em aju dar fa- 
mí li as com o des car te”, pon tou Pris ci- 
la.

O pro ces so de des car te se gue os
pa râ me tros do Pro gra ma de Ges tão
Do cu men tal do TJ MA es ta be le ci do
pe la Re so lu ção GP 14/2013. A re so lu- 
ção enu me ra as di re tri zes bá si cas pa- 
ra a ges tão de do cu men tos, tais co mo,
a eli mi na ção de do cu men tos e pro- 
ces sos ju di ci ais que já te nham cum- 

pri do pra zos de guar da.
Se gun do Ma ria Jo sé Cas tro, di re to-

ra ad mi nis tra ti va da CO O PRESL, o
ma te ri al des car ta do be ne fi ci a rá di re- 
ta men te 33 fa mí li as da Ilha de São
Luís.

Du ran te o even to, o cor re ge dor
Pau lo Vel ten des ta cou as ini ci a ti vas
pi o nei ras do Nú cleo So ci o am bi en tal
do Tri bu nal de Jus ti ça, aler tan do que
to dos e to das pre ci sam tra ba lhar no
sen ti do de des car te de ma te ri al, fir- 
man do um com pro mis so com uma
agen da mais sus ten tá vel e apoi an do
ini ci a ti vas de ma ne jo sus ten tá vel dos
re cur sos pú bli cos. Já o de sem bar ga- 
dor Jor ge Ra chid en fa ti zou a im por- 
tân cia da cons ci ên cia am bi en tal, des- 
ta can do que “ca da de um nós é um
agen te am bi en tal”.

A úl ti ma eli mi na ção de pro ces sos
ar qui va dos e ap tos pa ra o des car te
ocor reu em ju nho e fo ram eli mi na dos
70 mil pro ces sos.

TRÁFICO NO MARANHÃO

487kg de cocaína  é
apreendida no Ceará

A DROGA SAIU DA CIDADE DE TUTÓIA COM DESTINO A HOLANDA

Na ma nhã des sa ter ça-fei ra (14), fo ram apre en di dos
487 kg de co caí na, ava li a da em R$ 250 mi lhões, em For- 
ta le za, no Ce a rá. A car ga, que saiu da praia de Tu tóia,
no Ma ra nhão, es ta va com des ti no a Ro ter dã, ci da de
da Ho lan da.

Se gun do a Re cei ta Fe de ral, res pon sá vel pe la apre en- 
são, o car re ga men to es ta va dis far ça do de “al gas ma ri- 
nhas em pó” e foi apre en di do no Por to do Mu cu ri pe.

De acor do com o de le ga do da Al fân de ga da Re cei ta
Fe de ral, Fran cis co Re bou ças, a equi pe da Re cei ta Fe de- 
ral iden ti fi cou que se tra ta va de uma car ga sus pei ta e, de
ime di a to, aci o nou cães fa re ja do res da Di vi são de Re- 
pres são ao Con tra ban do e Des ca mi nho (Di rep) pa ra
iden ti fi car a exis tên cia de dro gas nos pro du tos.

De pois de tes tes quí mi cos, a al ta con cen tra ção de co- 
caí na foi cons ta ta da. “A con fir ma ção de fi ni ti va de pen de
de lau do pe ri ci al, a par tir de amos tra do ma te ri al já co- 
lhi da e a ser en ca mi nha da à Po lí cia Fe de ral”, diz a no ta
do ór gão. Foi a mai or apre en são da Re cei ta Fe de ral no
Por to do Mu cu ri pe.

ESTUPRO

Homem chantageava
mulheres por sexo

O SUSPEITO  FOI PRESO POR CRIME DE ESTUPRO EM SANTA INÊS

Um ho mem de 33 anos de ida de, foi pre so pe la Po lí cia
Ci vil, na ci da de de San ta Inês. O sus pei to te ria co me ti do
uma sé rie de es tu pros no mu ni cí pio. A pri são foi exe cu- 
ta da pe la De le ga cia Es pe ci al da Mu lher, no bair ro Jar- 
dim Bra sí lia.

Se gun do o que foi apu ra do pe la po lí cia, atra vés de in- 
ves ti ga ções da De le ga cia da Mu lher, o sus pei to con ver- 
sa va com as ví ti mas atra vés de re des so ci ais e, após cri ar
afi ni da de, so li ci ta va que as mes mas lhe en vi as sem fo tos
e ví de os ín ti mos, ge ral men te sem rou pa.

Na pos se das ima gens, for ça va as ví ti mas a man ter re- 
la ções se xu ais com ele sob a ame a ça de di vul gar to das as
fo tos e ví de os que ha via re ce bi do. Com me do e de ses pe- 
ra das as ví ti mas aca ba vam ce den do às chan ta gens e se
re la ci o na vam com o ho mem, o que con fi gu ra o de li to de
es tu pro.

A Po lí cia Ci vil ain da cons ta tou que o pre so co me tia o
cri me de ex tor são, re ce ben do van ta gens econô mi cas
pa ra não re a li zar as di vul ga ções. Após os pro ce di men tos
le gais, o ho mem foi en ca mi nha do ao sis te ma pe ni ten- 
ciá rio e per ma ne ce rá à dis po si ção da Jus ti ça.

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021
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O prêmio coroa um ano fantástico de Rayssa Leal. A jovem de 13 anos se tornou a
brasileira mais jovem da história a subir ao pódio na Olimpíada

Con fi ra os ven ce do res de ca -
da ca te go ria do prê mio Me -
lho res do Ano do ska te na ci -
o nal:

• Fe mi ni no: Rayssa Le al
• Mas cu li no: Fe li pe Nu nes

• Rayssa Le al

• Fe mi ni no: Ma ri na Ga bri e la
• Mas cu li no: Ti a go Le mos

• Fe mi ni no: Yndiara Asp
• Mas cu li no: Luiz Fran cis co

• Fe mi ni no: Mic Murayama
• Mas cu li no: Fer nan do Yuppie

• Fe li pe Nu nes

• Fe mi ni no: Kemily Sui a ra
• Mas cu li no: Jonny Gas pa rot to

• Gal pão Diy

Ou tros jo gos

Jo gos

• 10h – Ap cef/Cru zei ro x Ju ven tus
Academy (Sub-8)

• 20h – Bal sas Fut sal x 2 de Ju lho/Tú -
nel (QF Adul to Mas cu li no)
• 21h15 – Bal sas Sub-23 x No va Co li -
nas (QF Adul to Mas cu li no)

• 19h – Atlef/Pa ler mo x Mag nó lia
Bru tos (Adul to Fe mi ni no)
• 20h15 – As so ci a ção Atlef x Tothe -
nham Ca ti pu ru (QF Adul to Mas cu li -
no)
• 21h30 – Sam paio Arai o ses x CT
Sports/Pa ler mo (QF Adul to Mas cu li -
no)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

Rayssa Leal é eleita
skatista do ano 

A
Con fe de ra ção Bra si lei ra de
Ska te (CBSk) pre mi ou na noi- 
te des ta quar ta-fei ra os me- 
lho res atle tas da mo da li da de

no País em 2021. A ma ra nhen se
Rayssa Le al, me da lhis ta de pra ta na
Olim pía da de Tó quio, foi a pro ta go- 
nis ta do even to, re a li za do em um ho- 
tel no cen tro de São Pau lo, ao ser elei- 
ta a ska tis ta do ano. A “Fa di nha” tam- 
bém le vou o tro féu na ca te go ria Des- 
ta que de Tó quio-2020.

O prê mio co roa um ano fan tás ti co
de Rayssa Le al. A jo vem de 13 anos se
tor nou a bra si lei ra mais jo vem da his- 
tó ria a su bir ao pó dio na Olim pía da.
Ela foi pa ra o Ja pão co mo uma cri an ça
na de le ga ção do Ti me Bra sil e vol tou
co mo ins pi ra ção pa ra mi lha res de
pes so as de to das as ida des.

De pois dos Jo gos Olím pi cos,
Rayssa con quis tou dois tro féus em
eta pas do Mun di al, foi vi ce-cam peã
mun di al, em Jack son vil le, na Fló ri da,
ao per der pa ra a com pa tri o ta Pa me la
Ro sa, ga nhou o STU Open Rio da ca te- 
go ria ska te stre et, e re cen te men te fa- 
tu rou o Prê mio Bra sil Olím pi co des te
ano na mo da li da de ska te.

O su ces so nas pis tas de ska te fez
Rayssa se tor nar uma es tre la do es por- 
te mun di al, co nhe cer ído los, co mo
Ro nal do, ga nhar ho me na gens, fe char
pa tro cí ni os im por tan tes, ser re ve ren- 
ci a da e ca ta pul tar a mo da li da de, que
tem ga nha do ca da vez mais adep tos.
Is so sem per der o ca ris ma e a es sên cia
de uma ga ro ta de 13 anos. É ain da o
co me ço do con to de fa das da jo vem
de Im pe ra triz, no Ma ra nhão. Tí mi da,
ela pre fe riu não dis cur sar após re ce- 
ber o tro féu.

Fe li pe Nu nes foi ou tro des ta que no
even to. Ele ga nhou o tro féu na ca te go- 
ria pa ras ka te e tam bém foi elei to o
ska tis ta do ano. Fe li pe per deu as per- 
nas aos 6 anos em um aci den te de
trem. Aos 13, des co briu o ska te. Ra pi- 
da men te co me çou a al can çar re co- 
nhe ci men to na co mu ni da de in ter na- 
ci o nal da mo da li da de, fe chou pa tro- 
cí ni os e foi apro va do até pe la len da
Tony Hawk.

Ao to do, fo ram dis tri buí dos en tre
os ga nha do res R$ 200 mil em pre mi a-
ção – a mai or da his tó ria do ska te na- 
ci o nal. Os in di ca dos fo ram es co lhi dos
por uma co mis são for ma da por veí cu-
los es pe ci a li za dos e pe la CBSk. O
even to foi re a li za do pe la re vis ta Cem- 
por cen toS KA TE e te ve o apoio fi nan- 
cei ro das Lo te ri as Cai xa. A pre mi a ção,
pro mo vi da des de 2009, é a mais tra di- 
ci o nal do ska te no Bra sil.

Além da já tra di ci o nal no me a ção
do ska tis ta do ano, o even to pre mi ou
13 ga nha do res em oi to ca te go ri as e
ho me na ge ou a equi pe da CBSk pe lo
tra ba lho nos Jo gos de Tó quio.

Ska tis ta do Ano

Des ta ques Tó quio-2020

Ska tis ta Stre et

Ska tis ta de Tran si ção

Ska tis ta So lo

Pa ras ka te

Me lhor Ví deo

Ati tu de DIY (Do it yourself)

FUTSAL

Quartas de final do Estadual ocorrem nesta sexta

O Cam pe o na to Ma ra nhen se de
Fut sal Adul to Mas cu li no 2021, com- 
pe ti ção pro mo vi da pe la Fe de ra ção de
Fut sal do Ma ra nhão (Fe fus ma), che ga
à sua de re ta ci si va. Nes ta sex ta-fei ra
(17), es tão pro gra ma das as quar tas de
fi nal do prin ci pal tor neio de fut sal do
Ma ra nhão. As par ti das eli mi na tó ri as
vão ocor rer nos gi ná si os Cos ta Ro dri- 
gues e da Ap cef a par tir das 20h.

Dos oi to ti mes clas si fi ca dos pa ra as
quar tas de fi nal e que se guem com
chan ces de con quis tar o tí tu lo des te
ano, ape nas dois são da ci da de de São
Luís: a As so ci a ção Atlef e o 2 de Ju- 
lho/Tú nel. As de mais equi pes são do
in te ri or do Es ta do.

Atu al cam peão es ta du al, o Sam- 
paio Arai o ses ten ta rá man ter vi vo o
so nho do bi cam pe o na to di an te do CT
Sports/Pa ler mo (San ta Inês). As equi- 
pes se en fren tam nas quar tas de fi nal
dis pu tan do um lu gar nas se mi fi nais.

Já o Bal sas Fut sal, mai or cam peão

ma ra nhen se com oi to tí tu los con- 
quis ta dos, ten ta re cu pe rar a he ge mo- 
nia no Es ta do após o vi ce-cam pe o na- 
to em 2020. O ti me che ga às quar tas
com 100% de apro vei ta men to e en ca- 
ra o 2 de Ju lho/Tú nel por um lu gar en- 
tre as qua tro me lho res equi pes do
Ma ra nhão.

Nas ou tras par ti das de quar tas de
fi nal, a As so ci a ção Atlef en ca ra o
Tothe nham Ca ti pu ru (São Vi cen te
Fér rer) e o Bal sas Sub-23 me de for ças
com o No va Co li nas.

Nes ta sex ta-fei ra (17), ou tras du as
par ti das mo vi men tam o Cam pe o na to
Ma ra nhen se de Fut sal 2021, mas por
ou tras ca te go ri as. 

Às 10h, pe lo tor neio Sub-8, o ti me
da Ap cef/Cru zei ro en fren ta o Ju ven- 
tus Academy, no Gi ná sio Ma no el Tra- 
ja no. Já às 19h, no Cos ta Ro dri gues, o
Atlef/Pa ler mo du e la com o Mag nó lia

Bru tos, em par ti da vá li da pe lo tor neio
Adul to Fe mi ni no.

Sex ta-fei ra (17/12) // Gi ná rio Ma- 
no el Tra ja no

Sex ta-fei ra (17/12) // Gi ná sio da
AP CEF

Sex ta-fei ra (17/12) // Gi ná sio Cos ta
Ro dri gues

Pre mi a ção Sus ten tá vel

Cam peões 2021

Jo gos

• 15h – Es co la Fla men go Afri ca nos x Es co la Fla men go
Tu ru (Fi nal Sub-12)
• 15h45 – Ju ven tu de Ma ra nhen se x Grê mio Ma ra nhen se
(Fi nal Sub-11)

• 7h45 – Cru zei ro São Luís x Ale ma nha (Fi nal Sub-9)
• 8h30 – Ju ven tu de Ma ra nhen se x Cru zei ro São Luís (Fi -
nal Sub-10)

FUT 7

Ta ça Ma ra nhão e Co pa
Kids de fi nem cam peões
no fim de se ma na

Vai ro lar gri to de cam peão nes te fim de se ma na nas
dis pu tas do fu te bol 7. A Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te- 
bol 7 (FMF7) con fir mou a re a li za ção das par ti das de ci si- 
vas da Co pa Kids Sub-12 e da Ta ça Ma ra nhão nas ca te- 
go ri as Sub-9, Sub10 e Sub-11. Os jo gos que de fi ni rão os
cam peões dos tor nei os vão ocor rer sá ba do e do min go
(18 e 19), na Are na Olynto, lo ca li za da no Olho d’Água.

No sá ba do à tar de, es tão pro gra ma das du as fi nais. A
pri mei ra de las se rá às 15h pe la Co pa Kids Sub-12. Em
cam po, uma de ci são ru bro-ne gra: Es co la Fla men go
Afri ca nos x Es co la Fla men go Tu ru. Na sequên cia, às
15h45, a bo la ro la pe la de ci são da Ta ça Ma ra nhão Sub-
11 en tre os ti mes do Ju ven tu de Ma ra nhen se e do Grê- 
mio Ma ra nhen se.

As ou tras du as de ci sões da Ta ça Ma ra nhão vão ocor- 
rer no do min go de ma nhã. A par tir das 7h45, Cru zei ro
São Luís e Ale ma nha dis pu tam o tí tu lo da ca te go ria Sub-
9. Lo go em se gui da, às 8h30, tem Ju ven tu de Ma ra nhen- 
se x Cru zei ro São Luís pe lo tor neio Sub-10.

Pa ra es ta edi ção da Ta ça Ma ra nhão e da Co pa Kids, a
Fe de ra ção Ma ra nhen se de Fu te bol 7 (FMF7) ado ta rá
tro féus sus ten tá veis pa ra su as pre mi a ções. A de ci são se- 
gue a no va ten dên cia do mer ca do es por ti vo, que tem
uti li za do, ca da vez mais, ma dei ra de re flo res ta men to
pa ra a con fec ção de me da lhas e tro féus. “O uso da ma- 
dei ra de re flo res ta men to pa ra a con fec ção de nos sa pre- 
mi a ção mui to se de ve à con tri bui ção da FMF7 com a
sus ten ta bi li da de am bi en tal. Es se ti po de ma te ri al pos- 
sui bai xo im pac to ao meio am bi en te e, ao ado tar mos
tro féus e me da lhas sus ten tá veis, que re mos mos trar à
so ci e da de a im por tân cia de cui dar mos do pla ne ta”, afir- 
mou o pre si den te da FMF7, Wal de mir Ro sa.

O uso da ma dei ra de

re flo res ta men to pa ra a con fec ção de

nos sa pre mi a ção mui to se de ve à

con tri bui ção da FMF7 com a

sus ten ta bi li da de am bi en tal. Es se

ti po de ma te ri al pos sui bai xo

im pac to ao meio am bi en te e, ao

ado tar mos tro féus e me da lhas

sus ten tá veis

Va le des ta car que re cen te men te fo ram re a li za das as
fi nais de ou tras três ca te go ri as da Ta ça Ma ra nhão de Fu- 
te bol 7. No mês pas sa do, a FMF7 pro mo veu as de ci sões
do Sub-12, Sub-13 e Sub-14 e os tí tu los fi ca ram com al- 
gu mas das mais tra di ci o nais equi pes de fu te bol 7 do Es- 
ta do.

No Sub-12, o Pal mei ri nha sol tou o gri to de cam peão
ao der ro tar o Cru zei ro São Luís por 1 a 0 na gran de fi nal.
Já no Sub-13, o Cru zei ro São Luís le vou a me lhor e ga- 
ran tiu mais um tro féu pa ra sua co le ção. A ga ro ta da cru- 
zei ren se su pe rou o Ju ven tu de Ma ra nhen se por 1 a 0 na
fi nal.

En quan to is so, na de ci são do Sub-14, o Ju ven tu de
Ma ra nhen se mos trou to da a for ça de sua ca te go ria de
ba se ao ven cer o Pal mei rão em um du e lo bas tan te dis- 
pu ta do e de ci di do ape nas no sho ot-out após em pa te
por 1 a 1 no tem po nor mal.

Sá ba do (18/12) // Are na Olynto

Do min go (19/12) // Are na Olynto

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021
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O Festival de Música Timbira 80 anos – Prêmio Cristóvão Alô Brasil será dia 18, na
Concha Acústica Reinaldo Faray, Lagoa da Jansen

Es pe ci al pa ra O Im par ci al

1– Co mo nas ceu a ideia do fes ti val de
mú si ca?

2– Sua ava li a ção so bre a re cep ti vi da -
de da clas se ar tís ti ca ao even to

3– Qual o le ga do o even to dei xa pa ra a
mú si ca ma ra nhen se

4– Co mo es tão os pre pa ra ti vos pa ra a
ce rimô nia de en cer ra men to

5– O que o pú bli co po de es pe rar des sa
fes ta de en cer ra men to

FESTIVAL DE MÚSICA DA TIMBIRA

“Arte, cultura, harmonia e
paz ”, diz Josias Sobrinho

M
ar can do oi to dé ca das de
ati vi da des da Tim bi ra, a
mais an ti ga emis so ra de
rá dio do Ma ra nhão, se rá

re a li za da a fes ta de en cer ra men to do
Fes ti val de Mú si ca Tim bi ra 80 anos –
Prê mio Cris tó vão Alô Bra sil. O even to
se rá dia 18, na Con cha Acús ti ca Rei- 
nal do Faray, La goa da Jan sen.

O fes ti val, que re ce beu cer ca de 200
ins cri ções dos mais va ri a dos gê ne ros
mu si cais, tem co mo ob je ti vo es ti mu- 
lar a pro du ção e di fu são da mú si ca
pro du zi da pe los ar tis tas ma ra nhen- 
ses. Fo ram es co lhi das do ze com po si- 
ções pa ra a gran de fi nal, des tas, seis
di vi di rão prê mi os de 30 mil em di- 
nhei ro. O en cer ra men to con ta rá com
apre sen ta ção das do ze fi na lis tas,
shows de Gil do mar Ma ri nho, Flá via
Bit ten court e Fau zi Beydoun.

O Fes ti val de Mú si ca Tim bi ra 80
anos – Prê mio Cris tó vão Alô Bra sil é
re a li za do pe lo Go ver no do Ma ra nhão,
por meio da Rá dio Tim bi ra e Se cre ta- 
ria de Es ta do da Cul tu ra, e da As so ci a- 
ção Cul tu ral da Mú si ca do Ma ra nhão,
e apoio do Gru po Ma teus, por meio da
Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra.

Em en tre vis ta, o co or de na dor do
even to, mú si co e com po si tor Jo si as
So bri nho fa lou so bre a con du ção do
fes ti val e seu sig ni fi ca do pa ra a mú si- 
ca po pu lar ma ra nhen se. So bre a fes ta,
ele fri sou que “se rá um mo men to de
ar te, cul tu ra, paz e har mo nia”.

O fes ti val nas ceu por oca sião do
ani ver sá rio de 80 anos de nos sa pri- 
mei ra emis so ra de rá dio, a Tim bi ra. E
na ten ta ti va de co me mo rar mos es se
mar co, des ta can do um tra ço mui to
im por tan te de nos sa cons tru ção cul- 
tu ral, nos sa mú si ca, uma vez que a
Tim bi ra sem pre es te ve ao la do das
ques tões que in te res sam à so ci e da de
ma ra nhen se.

O fes ti val te ve uma boa aco lhi da
pe la co mu ni da de ar tís ti ca pois, ape- 
sar do pra zo de ins cri ção não ter si do
lon go, ti ve mos qua se du zen tas ins cri- 
ções. Creio que, de vi do ao fa to de que
exis te uma pro du ção de no vas mú si- 
cas, no vos com po si to res e in tér pre tes,
as sim co mo pe lo mo men to que atra- 
ves sa mos, em que as pes so as sen tem
uma gran de ne ces si da de de se co mu- 
ni ca rem co le ti va men te, hou ve es sa
gran de ade são ao even to.

Se rão mui tos sem dú vi da. Em pri- 
mei ro lu gar, te re mos 12 can ções no- 
vas, in cor po ra das ao can ci o nei ro po- 
pu lar, ava li a das por um gru po de pes- 
so as di re ta men te en vol vi das com a
pro du ção, a di vul ga ção e afir ma ção
da for ça da lin gua gem mu si cal, co mo

ex pres são do te ci do so ci al. Pa ra le la- 
men te, pe la pre sen ça nes se elen co de
no mes no vos e con sa gra dos da ce na
mu si cal, pe la gran de ca pi la ri da de
den tro da ca deia pro du ti va da mú si- 
ca, pe la pos si bi li da de de tra ba lho e
ren da que abre pa ra um gran de le que
de pro fis si o nais e tra ba lha do res da
Cul tu ra. É uma ja ne la pa ra os ar tis tas
da mú si ca ma ra nhen se. O fes ti val tem
ain da uma im por tan te di men são de
ci da da nia, pe la res pon sa bi li da de so- 
ci al que ele in cor po ra em sua ação, ar- 
re ca dan do ali men tos pa ra pes so as
em ris co so ci al, um viés im por tan te
do fes ti val.

Es ta mos a ca mi nho da re ta fi nal,
to man do to das pro vi dên ci as pa ra que
se te nha ali um mo men to de ar te, cul- 
tu ra, paz e har mo nia.

O pú bli co vai pres ti gi ar um gran de
es pe tá cu lo da mú si ca ma ra nhen se.
Se rão qua tro gran des mo men tos, co-
me çan do com o show de aber tu ra do
can tor e com po si tor Gil do mar Ma ri- 
nho, se gui do da apre sen ta ção das 12
con cor ren tes e da apu ra ção dos vo tos
da ca da can ção apre sen ta da. O show
de Flá via Bit ten court tam bém é um
mo men to bas tan te des ta ca do da pro-
gra ma ção fi nal, além da di vul ga ção
dos re sul ta dos e pre mi a ção das três
pri mei ras co lo ca das. Se rão pre mi a das
a me lhor le tra, o me lhor in ter pre te e a
me lhor mú si ca, com es co lha pe lo vo-
to po pu lar. E, en cer ran do a gran de
noi te, o show de Fauzy Beydoun. Se rá
um mo men to de ar te, cul tu ra, paz e
har mo nia.

LITERATURA

Sexta-feira de lançamentos de obras maranhense
PATRÍCIA CUNHA

Jo sé Fer nan des lan ça “Crô ni cas de 
Ou to no”

O ro man cis ta Ar li van (da Con cei- 
ção da Sil va) Di as, na tu ral de Cu ru ru- 
pu, vai re lan çar seu li vro de es treia 
“Fi lhos da Ter ra” (Uma His tó ria de 
Amor), ho je, 17, na Li vra ria Lei tu ra, 
no Shop ping São Luís, às 19h. O li vro 
já ha via si do lan ça do na li vra ria AMEI 
e tam bém na Fei ra do Li vro de São 
Luís.

Em sua nar ra ti va, Ar li van Di as, que 
tam bém é psi có lo go e psi ca na lis ta, 
apre sen ta um ro man ce de cu nho re gi- 
o na lis ta, ini ci al men te bu có li co, fra- 
ter nal e fer vo ro so des do bran do-se em 
uma su ces são de even tos sur pre en- 
den tes: amor, pai xão, fé e pro va ções. 
O li vro nar ra a vi vên cia pra ze ro sa de 
uma fa mí lia hu mil de do in te ri or. “Fi- 
lhos da Ter ra” é, an tes de tu do, uma 
his tó ria de amor e su pe ra ção an te as 
tra gé di as e per das avas sa la do ras. O 
au tor, Ar li van Di as, cap ta e trans mi te, 
de for ma ad mi ra vel men te re a lis ta, 
de sa gre ga ção, per das de en tes que ri- 
dos e me dos su ce di dos por cren ças, fé 
e es pe ran ça.

Em su ma, Ar li van nos faz per ce ber 
co mo um ser hu ma no é his to ri ca- 
men te igual ao ou tro, mes mo di an te 
de con fli tos in ter nos, po rém, com vis- 
ce ral ca pa ci da de pa ra su pe ra ções. 
“Fi lhos da Ter ra” tem 328 pá gi nas, for- 
ma to 15,5cm x 23cm, e es tá à ven da na 
Li vra ria Vo zes, AMEI, Li va ria Lei tu ra e 
ban ca do João Pau lo.

O es cri tor e ad vo ga do Jo sé Fer nan- 
des lan ça ho je, 17, o li vro “Crô ni cas de 
Ou to no”, às 19h30, no Edi fi cio Eco la- 
gu ne (Pon ta d’Areia). “Crô ni cas de 
Ou to no” reú ne 44 crô ni cas so bre os 
mais di ver sos as sun tos, fa tos co muns, 
cor ri quei ros, com per cep ções do au-

DIVERSOS LIVROS DE AUTORES MARANHENSES SERÃO LANÇADOS NO FINAL DE SEMANA

tor.
“Co mo o tí tu lo re ve la, es te é um li- 

vro que con tém crô ni cas e, de con for- 
mi da de com a se mân ti ca e o gê ne ro, 
re gis tra fa tos co muns, tex tos de co no- 
ta ção jor na lís ti ca, que se as se me lham 
aos fei ti os li te rá ri os re di gi dos de for- 
ma li vre, pes so al e, oca si o nal men te, 
em tem po re al, con ten do des cri ções 
de ca sos e si tu a ções, cí ti cas (ve la das 
ou não), per cep ções, re fe rên ci as, de- 
fe rên ci as e ob ser va ções dos mais di- 
ver si fi ca dos te o res, ge ral men te co lhi- 
das do co ti di a no, ora ex pos tas com 
sim pli ci da de e le ve za, pas sí veis de 
cau sar im pac tos e emo ções, se gun do 
a pra xe de Ru bem Bra ga, mes tre no 
ra mo”, escrevey Jo sé Fer nan des.

An tes de “Crô ni cas de Ou to no”, Jo- 
sé Fer nan des já ha via lan ça do “Ao 

Lon go do Ca mi nho Ve re das Eter nas”, 
li vro com 60 crô ni cas reu ni das des de 
a sua ju ven tu de. “Eu co me cei a es cre- 
ver po e sia, mas já fiz bi o gra fi as, en sai- 
os, pes qui sas his tó ri cas e es se mais re-
cen te de crô ni cas”, co men ta o es cri-
tor, que é mem bro só cio ho no rá rio do 
Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do 
Ma ra nhão (IHGM) e só cio fun da dor 
da Aca de mia Lu do vi cen se de Le tras.

Jo sé Fer nan des é ad vo ga do, cro nis- 
ta e pes qui sa dor, só cio ho no rá rio do 
Ins ti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co do 
Ma ra nhão, mem bro-fun da dor da 
Aca de mia Lu do vi cen se de Le tras, da 
Aca de mia Ma ra nhen se Maçô ni ca de 
Le tras e da Aca de mia Ara ri en se de Le- 
tras, Ar tes e Ci ên cia, au tor de 18 li vros 
de di fe ren tes gê ne ros.

SPIN-OFF DE HIMYM

How I Met Your Father
ganha primeiro trailer

A ESTREIA DA SÉRIE ESTÁ MARCADA PARA O DIA 18 DE JANEIRO 

O stre a ming Hu lu di vul gou o pri mei ro trai ler da sé- 
rie How I Met Your Father, con ti nu a ção in de pen den te
da sit com de su ces so How I Met Your Mother. Um dos
des ta ques foi a apa ri ção da atriz Kim Cat trall (Sex and
the City), que se rá a nar ra do ra e in ter pre ta rá a ver são
mais ve lha de Sophie, vi vi da por Hilary Duff.

Ao que tu do in di ca, a sé rie de ve

man ter a mes ma ideia de How I Met

Your Mother, mas com a mãe

con tan do ao fi lho co mo co nhe ceu o

ma ri do.

A sé rie acom pa nha a vi da amo ro sa e tur bu len ta de
Sophie, uma jo vem no vai or qui na que acu mu la cer ca de
80 en con tros frus tra dos mar ca dos pe lo Tin der. 

De ter mi na da a dei xar pa ra trás os na mo ros fra cas sa- 
dos, ela afir ma “Ho je é o pri mei ro ca pí tu lo da mi nha
pró xi ma gran de his tó ria de amor”.

A es treia de How I Met Your Father es tá mar ca da pa ra
o dia 18 de ja nei ro de 2022.

COMIDAS TÍPICAS

OPANES promove
projeto “Doce Natal”

QUEIMADINHO DE TAMARINDO DO MARANHÃO É DESTAQUE

Na pró xi ma se gun da-fei ra, 20, se rá lan ça do o pro je to
“Do ce Na tal”, um con jun to de ações que tem co mo ob- 
je ti vo tra zer vi si bi li da de às re cei tas do Nor des te e do Es- 
pí ri to San to, va lo ri zan do a do ça ria lo cal e de va lor pa tri- 
mo ni al, a re cu pe ra ção de in gre di en tes tra di ci o nais, as
téc ni cas cu li ná ri as e os de mais ele men tos que pos sam
ex pres sar iden ti da de e di ver si da de. O even to se rá trans- 
mi ti do na pla ta for ma do Ob ser va tó rio do Pa trimô nio
Gas tronô mi co do Nor des te e Es pí ri to San to (www.ob- 
ser va to ri o gas tro no mi co.se nac.br)

Se rão des ta ques: a bra si lei ra com fa ro fa de amen- 
doim com flo cos de co co de Ala go as, o pão fa ro fa da
Bahia, o bri ga dei ro de ca juí na do Ce a rá, o ca cau to ne do
Es pí ri to San to, o quei ma di nho de ta ma rin do com co co
do Ma ra nhão, a pe te ca de ba na na da Pa raí ba, o pão re ci- 
fe do ce Na tal de Per nam bu co, o da di nho de fa ri nha de
man di o ca com ra pa du ra do Pi auí, o bo lo se ri dó do Rio
Gran de do Nor te e o ro cam bo le cro can te de man ga ba de
Ser gi pe.

O Ob ser va tó rio do Pa trimô nio Gas tronô mi co do Nor- 
des te e Es pí ri to San to – OPA NES, sob a co or de na ção e
exe cu ção do Se nac, pro põe ações de pes qui sa e de do- 
cu men ta ção so bre as ca dei as pro du ti vas, os sis te mas
ali men ta res e de mais te mas re fe ren tes à co mi da, in gre- 
di en tes e co zi nhas lo cais, nos ce ná ri os da bi o di ver si da- 
de, da his tó ria e dos pa trimô ni os cul tu rais. Além dis so,
reú ne acer vos que pos sam ori en tar pro je tos, in ter pre ta- 
ções e ex pe ri ên ci as pe da gó gi cas no cam po da co mi da e
da cul tu ra.

Um com por ta men to so ci al e va lo ra ti vo da di ver si da- 
de de pro ces sos e téc ni cas cu li ná ri as, dos lo cais e am bi- 
en tes pú bli cos co mo fei ras, mer ca dos, fes ti vais e fes tas,
do agro ar te sa nal e das ten dên ci as gas tronô mi cas. Ofe- 
re ce um olhar pa ra a sus ten ta bi li da de, a so be ra nia ali- 
men tar, a se gu ran ça nu tri ci o nal e de mais te mas que in- 
te gram o am plo e di ver so con tex to da re la ção ho mem e
meio-am bi en te.

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021
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Nosso papel tá on, 
tá impresso, todo dia

NEDILSON MACHADONedilson Machado E-mail: nedilsonmachado@gmail.com

Casamento do Ano

O as sun to nas al tas ro das so ci ais nes te fim
de se ma na é o ca sa men to de Flá vio Araú jo
Cos ta e Alan na Ba ta lha, que vai acon te cer às
19h des te sá ba do (18), na Ca te dral da Sé.
Após a ce rimô nia re li gi o sa os noi vos re ce be- 
rão os cum pri men tos no Pal la zo Even tos, no
Araçagy. Flá vio Cos ta é fi lho de Jo sé da Vi tó-
ria Cos ta Ju ni or e Ma ria do So cor ro Araú jo e
Alan na, de Ma no el Antô nio Pe rei ra e Ana
Ma ria Sil va Ba ta lha. 

Destino Nordeste

O Nor des te bra si lei ro de ve ser o des ti no
de mi lha res de tu ris tas que vi a ja rão no fim
do ano. 

É o que apon ta uma pes qui sa do bus ca dor
de pas sa gens aé re as Kayak, que re gis trou
ain da que das 10 ci da des mais pro cu ra das, 7
se en con tram na re gião. 

No to po do ran king es tão ci da des co mo
João Pes soa (PB), Ma ceió (AL), Na tal (RN) e
Por to Se gu ro (BA). 

Em des ta que os exe cu ti vos da Po -
ti guar: Re gi nal do Gon çal ves, Adri a -
no Pes ta na e Ri car do Sil va que nes te
do min go (19) às 11h re a li zam o gran -
de sor teio da pro mo ção “Ani ver sá rio
Pre mi a do Po ti guar” na lo ja da Coha -
ma. O sor teio po de ser acom pa nha do
ao vi vo e vai con tem plar os sor tu dos
com dois car ros Toyota Yaris SD
XL0Km, seis mo tos Hon da CG Start
0Km e 10 Smart TV´s de 50 po le ga -
das. Um ver da dei ro pre sen te de Na -
tal an te ci pa do pa ra os fe li zar dos.
Lem bran do que ain da há tem po de
con cor rer. E aí, que tal fa zer su as
com pras de Na tal com pre sen tes es -
pe ci ais e ain da con cor rer a es ses prê -
mi os?

A ve re a do ra Kar la
Sarney (PSD) é au to ra
do Pro je to de Lei n.º
284/21, que es tá tra -
mi tan do na Câ ma ra de
São Luís. Ele vi sa es ta -
be le cer o Pro gra ma
Ór fãos do Fe mi ni cí dio:
Aten ção e Pro te ção,
com o ob je ti vo de pro -
mo ver aces so à as sis -
tên cia so ci al, à saú de,
à ali men ta ção, à mo ra -
dia, à edu ca ção e à as -
sis tên cia ju rí di ca às
cri an ças e ado les cen -
tes, fi lhas de ví ti mas
da vi o lên cia em ca sa.

O es pí ri to de Na tal to -
ma con ta das ru as de
Im pe ra triz com a che -
ga da do ca mi nhão na -
ta li no e pre sen ça dos
per so na gens Pa pai No -
el, Ma mãe No el e seus
as sis ten tes a . A ati vi -
da de, que co me çou na
quin ta-fei ra (16), faz
par te do pro je to “É Na -
tal. A Ener gia que nos
Une” que se gue  pe los
bair ros da ci da de até
sá ba do (18). O pro je to
é uma re a li za ção e ide -
a li za ção de Cás sia Me -
lo, do Gru po Oi to.

Câmaras frias

A Vi bra, uma das mai o res em pre sas de ener- 
gia do país, es tá do an do 29 câ ma ras fri as pa ra a
Fe de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra- 
nhão (FA MEM), en ti da de que re pre sen ta as 217
ci da des do es ta do. Os equi pa men tos ser vi rão
pa ra o ar ma ze na men to das va ci nas da Co vid-
19, au xi li an do na con ser va ção lo cal dos me di ca- 
men tos. A ce rimô nia de en tre ga se rá re a li za da
dia 17, sex ta-fei ra, no au di tó rio da FA MEM (Fe- 
de ra ção dos Mu ni cí pi os do Es ta do do Ma ra- 
nhão), em São Luís, que be ne fi ci a rá di ver sos
mu ni cí pi os ma ra nhen ses.

Caravana Mais Turismo

Em mais uma ação re a li za da pe la Se cre ta ria
de Es ta do do Tu ris mo (Se tur), en tre os di as 7 a 10
des te mês, por meio da Ca ra va na Mais Tu ris mo,
o mu ni cí pio de Es trei to, na re gião do Po lo Cha- 
pa da das Me sas, foi mais uma ci da de con tem- 
pla da com a ofer ta de cur sos de qua li fi ca ção
pro fis si o nal e pa les tras do Pro gra ma “Mais In- 
fân cia Mais Tu ris mo”. Du ran te os di as de ações
da úl ti ma Ca ra va na de 2021, a equi pe téc ni ca da
Su pe rin ten dên cia de Qua li fi ca ção Pro fis si o nal
da Se tur, qua li fi cou 62 alu nos com cur sos das
mais di ver sas ati vi da des do tu ris mo.

Microcrédito urbano

Os cli en tes do pro gra ma de mi cro cré di to ur- 
ba no do Ban co do Nor des te, Cre di a mi go, te rão
aces so à co ber tu ra mé di ca de bai xo cus to com
aten di men to on-li ne e pre sen ci al. Pa ra ter aces- 
so ao be ne fí cio, o cli en te do Cre di a mi go pa ga rá
o equi va len te a R$ 6 por mês. O pro du to se rá
apre sen ta do nes ta sex ta (17), às 17h, em li ve no
ca nal do YouTube do BNB, com a pre sen ça do
pre si den te da ins ti tui ção. Além de con sul tas on-
li ne, o ser vi ço ofe re ce des con tos em exa mes la- 
bo ra to ri ais a pre ços po pu la res. Tam bém é pos sí- 
vel agen dar con sul tas pre sen ci ais.

Pra curtir

A Equa to ri al Ma ra -
nhão vai inau gu rar
nes te sá ba do (18), às
17h no Par que do
Ran ge dor, o pri mei ro
ele tro pos to do Ma ra -
nhão.

O even to con ta rá com
a pre sen ça do pre si -
den te da Equa to ri al
Ma ra nhão, Sér vio Tú -
lio; do go ver na dor do
Es ta do, Flá vio Di no,
além de par cei ros do
pro je to e a equi pe de
Ino va ção da Equa to -
ri al.

O ele tro pos to per mi -
ti rá que a po pu la ção
car re gue car ros elé -
tri cos gra tui ta men te,
uti li zan do co mo uma
das fon tes de ali men -
ta ção a ener gia so lar,
lim pa e re no vá vel.

Até o pró xi mo dia 31 o
Pá tio Nor te Shop ping
te rá um ho rá rio es pe -
ci al de fun ci o na men -
to de vi do às fes ti vi da -
des do fi nal do ano. 

Com o fun ci o na men -
to das 9h as 22h, os
con su mi do res te rão
mais co mo di da de pa -
ra as com pras de Na -
tal e Ano No vo.

Es tá aber to o pro ces -
so se le ti vo de es tá gio
re mu ne ra do em Ci -
ên ci as Con tá beis pa ra
o ano de 2021/2022
no Pro gra ma de Es -
tá gio Su per vi si o na do
da PGE Ma ra nhão.

Po dem par ti ci par
alu nos re gu lar men te
ma tri cu la dos em Ins -
ti tui ções de En si no
Su pe ri or que es te jam
cur san do a par tir do
4º pe río do e pos su am
co e fi ci en te igual ou
su pe ri or a 7.

São Luís, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021


